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A KEGYELEM AJÁNDÉKA – 2. HÚSVÉT: Jézus, mint áldozat 
Bor Ferenc élőben elhangzott tanításának nyers szövege 

Ságvár, 2015. 03. 30. 

 
Köszönjük, drága Mennyei Atyánk, ezt a gyönyörűséges napot, hogy együtt ünnepelhetjük 

az Úr Jézus Krisztus feltámadását. Hálát adunk Atyám, hogy az ember bukása után Te 
kidolgoztad a megváltási tervet és elküldted a Te szent Fiadat, az Úr Jézus Krisztust, hogy ezt 
végrehajtsa. 

Hálát adunk, Úr Jézus, hogy Te teljes körű megváltást végeztél a kereszten. Köszönjük az 
új életünket, a megigazultságunkat, és hálát adunk, hogy Szent Szellemmel teljesek lehetünk. 
Mindez a kereszt művének köszönhető. Köszönjük a háromszoros megváltást a betegség, a 
szegénység és a szellemi halál átkától. Gyönyörködünk Benned, Uram, és felmagasztaljuk a 
szent Neved mindannyiunk életében. Az Úr Jézus Krisztus szent nevében a gyülekezet minden 
tagja és hozzátartozója felett továbbra is kötve tartjuk, a talpunk alatt tartjuk, megkötözve, 
megbénítva, lefegyverezve a sötétség minden erejét, a fejedelemségeket, hatalmasságokat, ez 
élet sötétségének világbíróit és a gonoszság szellemeit a magasságban. Beleértve az elnyomás 
szellemét, a sanyargató szellemeket a Jézus nevében.  

Köszönjük, Uram, hogy Te megőrzöd a gyülekezet egységét, megőrzöd a szent kapcsokat 
tisztán és minden korláttól mentesen. Hálát adunk, Atyám, hogy dicsérhetjük az Úr Jézus 
Krisztust és taníthatjuk az örömhírt, hirdethetjük az örömhírt minden teremtésnek. Tied 
minden dicsőség, Uram, mindörökkön örökké. Ámen. 

Kívánj a szomszédodnak boldog feltámadást. Szeretettel köszöntünk Benneteket. Két 
pályázatunk van beadva, hitben hálát adunk azért, hogy eredményesek, a harmadikat holnap 
adom be az Önkormányzathoz. 

A múlt heti tanításnak volt súlya, azt hiszem. A mami, vagyis az édesanyám mindig 
meghallgatja. Nem szokta különösebben kommentálni, de most annyit mondott, hogy nagyon 
sok minden volt benne. Tehát ezzel fejezte ki, hogy ütős volt és súlyos volt. Köszönjük az 
Úrnak, hogy növekedhetünk szellemben. 

Hálát adunk az Úrnak, hogy megjelenhetett a kis újságunk. Az első oldalon az 
úrvacsoráról van szó, ezen belül a kenyérről, az Úr Jézus testéről, hogy mit jelent az Úr Jézus 
teste. Három jelkép van például a pászka kenyérben, de erről még külön szólok a mai napon.   

A második oldalon található Jézus, mint égő áldozat, a harmadik oldalon Jézus, mint 
bűnért való áldozat. Ugyanis erről is lesz szó, hogy Jézus öt áldozatot töltött be egyszerre egy 
személyben. Nem semmi. Mózes könyvében öt áldozatról van szó, és Jézus, Ő egymagában 
az öt áldozatot beteljesítette. Elképesztő munkát végzett az Úr Jézus ilyen tekintetben. A 
harmadik oldalon egy kép a keresztről. Ez gyakorlatilag hasonlít ahhoz az énekhez, amit most 
hallgattunk legutoljára, ami Jézus életét felöleli. Ez a kép színesben nagyon szép. Jézus 
születésétől a feltámadásáig képrészletek vannak ezen a kereszten. A negyedik oldalon a 
Botránykő címmel olvashattok egy kis tanítást. Azt a legfontosabb tudni, hogy mindazok a 
gondolatok, amelyek nem egyeznek meg az Úr akaratával, azok botránykövek az Ő számára. 
És kaptam az Úrtól egy gondolatot, ami úgy szól, hogy Isten előtt a tiszta beszédek kedvesek.  

Ehhez meg kell újítanunk az elménket, ezáltal megújul a beszédünk, és le kell cserélnünk 
a világi, és egyéb más szavakat, például az ezoterikus szavakat, mert Isten előtt az a kedves, 
ami a bibliai nyelvezet. 

Igehelyeket mondok, hogy otthon meg tudjátok nézni: Példabeszédek 15,26-ban található 
a kedves beszédekről szóló rész, Prédikátor 10,9-es, és magáról Jézusról mondják azt, hogy 
kedves beszéde volt a Lukács 4,22-ben.  

Nagyon jó dolog, hogyha figyelünk az Úrra és a vezetésére. Ma ebéd előtt elővettem a kis 
fehér felvevőmet, hogy megnézzem a tárhely kapacitását. Hogyha ezt nem teszem, akkor 
legfeljebb a telefonomon tudom rögzíteni az alkalmat, bár azon sem volt elég töltés, hogy 
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kibírta volna a felvételt. Egyszerűen, ha megnyomom a piros gombot, a piros fény kigyullad, 
mintha lenne felvétel, de amikor kikapcsolom semmi nincs rajta, és ami rajta volt, minden 
eltűnt. Tehát, ha most elhozom ellenőrzés nélkül, akkor meg vagyok nyugodva, hogy a piros 
fényt látom, ám amikor kikapcsolom, nincs rajta semmi. Ennyire fontos a Szent Szellemre 
figyelni.  

 Egy bizonyságot szeretnék tenni, ami tanulság is mindannyiunk számára: Csütörtökön – 
mondhatom úgy, hogy cunami erővel – gáncsoskodott a füstösképű. Egyrészt elme síkon 
napközben, este pedig fizikálisan. Kikísértem a húgomat, mentem be a sima járdán, és 
egyszerűen csak egy pici kis botlásra emlékszem, meglódultam. Gondoltam, hogy még 
megtartom magam a másik lábammal, de nem sikerült. Igazából – utólag lemértem – 2 métert 
repültem, és biztos vagyok benne, hogy az angyalok lódítottak meg ennyire, mert amikor 
földet értem a bal arcommal, az már nem a betonra esett, hanem a beton után körülbelül 20 
cm-el. Hálaadással kezdtem – ott fekve –, annyit mondtam, hogy köszönöm Uram. És utána, 
ahogy a pásztorotok tanítja is, föl kell állni, a nadrágot leporolni és menni tovább. Apró 
horzsolásokon kívül hála az Úrnak semmi nem történt. Törhetett volna kéz vagy borda. Ha a 
szemüvegem, ami rajtam volt, összetörik, akkor az is megsértheti az arcomat. Fogakat így el 
lehet veszíteni, és hadd ne soroljam tovább, hogy mennyi mindentől megmentett az Úr.  

Érdekes módon az Ági vette szellemből, hogy elestem, de nem foglalkozott vele. Csak 
utána vette észre, hogy később értem föl, mint ahogy esedékes lett volna. Tehát a Szent 
Szellem működik, és ha figyelünk rá, meg is tudjuk ragadni a vezetését. 

Igazából sejtem, hogy hol nyitottam ajtót. Elkezdtem bosszankodni a füstösre, hogy 
korlátokat akar fölállítani Krisztus testében és elég bosszús lettem. Minden bizonnyal ez volt 
az oka annak, hogy bejött ez a gáncsolás. Napközben egy elmesíkú támadás ért, de ez olyan 
volt, mint amikor elsötétedik. Kilátástalanság, kedvetlenség, az „add fel” hangulattal kell 
megbirkózni, és hirtelen az ember nem is tudja, hogy most mihez nyúljon, és mihez fogjon, 
mert le van blokkolva. Hálát adok az Úrnak, hogy a drága testvérek többen is észlelték a 
nyelveken való imára a késztetést, mint utólag kiderült. Aztán én is imádkoztam. Elmondtam 
a depresszió elleni imát, és estére ez a nagy teher, ez a nagy súly lement rólam. Az Úr 
kopogtatott nálam: Mit tanítottál a nyájjal? Tekints Jézusra és az örömolaja fog rád csorogni.  

Aztán a drága testvéreken keresztül is kaptam vissza olyan dolgokat, amit én tanítottam, 
hogy „pásztor, hát húzd föl a cipzárt.” Az egyik gépelő testvér küldött egy képet – biztos 
vagyok benne, hogy az Úrtól vette –, ami a régi Örömhíradóban benne volt, ahol egy láb 
tapossa a kígyót, hogy ezt kell tennem. Tehát kaptam megerősítést több irányból.  

Az is érdekes még, hogy ez a depressziós hangulat egy napig tartott. Általában a 
depresszió hónapokig vagy évekig tart. Ennek volt azért gyümölcse, mert jobban tudom, hogy 
hogyan szolgáljak a depressziósok felé, illetve elkészült egy kis írás, egy kis tanítás ennek 
hatására.  

Nagyon furcsa volt a helyzet, mert most folyamatosan tanulunk a vádlóról, hogy hogyan 
kárhoztat, illetve hogyan lehet ennek ellenállni, és egyszer csak nálam is bekopogtatott és 
megjelent. Nagyon nehéz nap volt ez. Utólag meg lehetett nevezni, hogy elnyomó és 
sanyargató szellem teszi ezt. Amikor más szolgáló testvérekkel beszéltem, kiderült, hogy 
szerintem mindenkit meglátogat. Viszont most, mivel tanulunk a vádlóról meg a 
kárhoztatásról, nagyobb a világosságunk és felismerjük, sőt talán a megoldást is gyorsabban 
meg tudjuk ragadni. Az egyik pásztorral beszéltem a napokban és azt mondja, hogy végre 
valaki más is mondja, hogy ezt tapasztalja, nemcsak őket szekálja, őt és a szomszédos 
pásztort. Ma is beszéltem valakivel, aki szintén azt mondja, hogy időnként bekopogtat ott is, 
de lapátra teszi. Tehát ezek szerint nem egyedi esetről van szó.  

Mi a tanúság ebből? Ahogy az Ige írja, az ördög körbejár, keresve kit nyelhet el. A másik 
dolog, hogy ha egy dologban megállsz, mondjuk családi témákban, szilárdan megállsz, akkor 
fog keresni másik ajtót. Hogyan tud a szolgálatban piszkálni, hogyan tud a munkahelyen 
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piszkálni? Tehát fel kell készülni, hogy nem adja fel. Tehát nekünk mindig határozottam 
résen kell lennünk, és ahogy a közlekedésirányító kitartja a KRESZ tárcsát, nekünk is ki kell 
tartanunk Jézus szent vérét, hogy ne tovább! Mert igazából akik az oldás-kötés hatalmával 
rendelkeznek, márpedig az újjászületett hívők rendelkeznek, azok közlekedés irányítók. 
Nyugodtan mosolyogjatok. Az Úr szereti a humort.  

Közben arról kaptam visszajelzést, hogy a cipzár, amiről egy-két hete szóltunk, működik, 
sőt egyik esetben olyan bizonyosság született, hogy a cipzár felhúzás után megszólalt egy 
vékony kis hang, hogy „engedj be, engedj be, engedj be!” –„Dehogyis engedlek!” Tehát ez 
azt jelenti, hogy a cipzár működik, és az ártó szellem nem tudott bemenni. Viszont ha mi 
szolgálunk valaki felé, akkor ugye a cipzárt húzzuk le.  

Elküldtem ma egy videót ebéd után, ebéd környékén. Estére megtaláljátok. Nagyon 
tanulságos, ajánlom az egészet. Egy órás. A felvétel múlt heti, tehát nagyon friss anyag. Az 
elején arról van szó, hogy volt a kolostorban egy ember, egy szent, egy újjászületett, akinek 
az volt a feladata, hogy mosogasson. Szinte egész nap mosogatott, de naponta háromszor 
mindig megvallotta és tudatosította, hogy Jézus velem van. Utána ezt a gyakoriságot óránként 
ismételte, és akkora kenet lett rajta, hogy 10 méteres körzetben az emberek nem tudtak talpon 
lenni, talpon maradni. Úgyhogy ezt ajánlom mindannak, aki szolgálni kíván mások felé, 
különösen a kórházi szolgálatos testvéreknek. Utána Smith Wigglesworth életét, szolgálatát 
említette, hogy rajta is ugyanilyen erős kenet volt és ilyen nagy kiterjedésű kenet volt, hogy 
átutazott egy falun, és a restiben az emberek leborultak és újjászülettek.  

Még egy gondolat. Vallásos démonnal is lehet találkozni időnként, és lehet, hogy azt 
mondja, hogy ha nem katolikus, akkor ne is jöjjön a közelembe. Megvan rá a válasz. Joyce 
Meyer egyik anyagában a húgom fedezte fel és ma közölte, hogy ilyenkor azt kell 
megkérdezni az illetőtől, vagy akár ráírni a kérdőív végére, hogy rendben van, hogy katolikus 
vagy református, de kapcsolatban van-e Jézussal? Ezt kell megkérdezni.  

Egy gondolat erejéig még visszakanyarodnék a kígyós álomhoz. Imádkozni fogunk 
magyarázatért, hogy aki álmot kap az Úrtól, az tudja értelmezni. Ez a kígyós álom az Úr 
kegyelméből valamilyen szinten megfejtést nyert, egyik vidéki szent kapcsommal osztottam 
meg, és el is küldtem nektek.  Ez az üzenet, ez az álombeli üzenet. Én is magamra vettem 
bizonyos mértékben. Tehát ha előbb tudjuk értelmezni ezt, akkor lehet, hogy a csütörtöki 
esemény nem következik be nálam. A kisagy, mivel ez a kígyó odabújt, oda igyekezett ugye 
bebújni, talán emlékeztek a történetre, az egy létfontosságú központ. No, most a kígyó felül (a 
fejen, az ember pedig leguggolva) az azt jelenti, hogy az ember megadta magát, mert ugye az 
Ige szerint a kígyó a talpunk alatt van. Ez nem biztos, hogy azt jelenti, hogy már megadta 
magát, hanem egy figyelmeztetés, hogy a jövőben ezt kerülje el, és tegye meg a szükséges 
intézkedést. Hogy fehér a kígyó, az pedig az Igében benne van, hogy a sötétség angyala is át 
tudja magát változtatni a világosság angyalává. Ez mindenképpen az elhitetés körüli eset, 
hogy elhiteti, hogy nem lesz problémád, hogy ha a kígyó föléd kerül, ez körülbelül az Éden 
kerti esethez hasonló és éberségre int. Éberségre a magánéletben, éberségre a gyülekezetben. 
Mindenképpen a legveszélyesebb a viszálykodás, irigység, versengés szelleme, amit le kell, 
hogy állítsunk, kitartva a szent vért. Nekünk az ima hatalmával szükséges élnünk, és a 
gyülekezet egységét megóvni. 

 
Elkezdjük a mai ünnepi alkalmunkat. A húsvétot ünnepeljük. Keresztény körökben a 

legnagyobb ünnep a húsvétkor ünnepelt feltámadás. A megtestesült Ige ugyanis 
maradéktalanul beteljesítette az Atya megváltási tervét. Hiánytalanul, pontosan.  

Jézus úgy született, mint egy ószövetségi próféta, de földi emberként halt meg és 
megdicsőült testben támadt fel. Az Úr Jézus feltámadása egyrészt a keresztény hit alapja, 
másrészt pedig az üdvösség megvallásának az alapja. Ma a kereszt üres, a sír üres, ami azt 
jelenti, hogy Jézus él és megígérte, hogy visszatér. Ez a húsvéti örömhír. Igaz, hogy nagy az 
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irodalma a húsvétnak és a feltámadásnak, így nem tudunk mindennel foglalkozni, de azért azt 
meg tudjuk vizsgálni, hogy Jézus milyen áldozatot mutatott be a kereszten értünk és helyettünk.  

Mai tanítás címe: Jézus, mint áldozat. Ez a Kegyelem ajándéka sorozat második része. 
1. A szentség   
1Thessalonika 4,7. 
7. Mert nem tisztátalanságra, hanem szentségre hívott el minket az Isten. Ámen. 
Halleluja, dicsérjük Őt ezért. A szentség értelme hagyományos értelmezés szerint 

helyesen cselekedni, ezt a vallás tanítja. Hogyha jót cselekszel, akkor a mennybe jutsz, de ezt 
a Biblia nem támasztja alá.  A szentség szó, a görögben a hagiaszmosz, azt jelenti, hogy Isten 
céljaira való elkülönítés még itt a földi életünkben. Mert a vallás mit tesz? Hogyha majd 
meghalt egy keresztény, akkor egy bizonyos idő után szentté avatják, de mi már most, itt a 
földön szentek vagyunk. Szentnek lenni azt jelenti, hogy ki lettél választva a hitetlenek közül.  

Az Ószövetségben Isten különválasztotta Izrael népét a világtól, és különválasztotta Izrael 
népét az egyiptomi csapásoktól. Mit mutat ez nekünk? Hogy Isten vigyáz és gondoskodik az 
övéiről. 

Egy gondolat erejéig szólok csak az elragadtatásról, mert az elragadtatás is egy megóvás 
attól az ítélettől, ami a földet fogja érni. Az Ószövetségben Isten a bakok vére által választotta 
külön az ő népét. Mert mindig, minden évben be kellett mutatni  a véráldozatokat. Hogyha 
Isten gondoskodott már a népéről, a választott népéről, akkor mennyivel inkább gondoskodik 
az Újszövetségben azokról, akik Krisztus véráldozata által már most is szentek.  

Amíg a világ például pénzügyi válsággal küzd, nekünk Isten Igéje azt ígéri, hogy többet 
ad, mint elegendőt. Mert Ő az El Shaddai, ami Isten egyik héber neve, és azt jelenti, hogy 
túlcsorduló mértékben többet ad, mint amire szükségünk van. Azért teszi ezt, hogy ne csak mi 
legyünk áldottak, hanem áldássá tudjunk válni mások számára.  

A kóroktól is el vagyunk különítve, és élvezzük a védelmet és az isteni egészség részesei 
lehetünk. Olvassuk el a Zsoltárokból a 139. fejezet 23. versét. 

Zsoltárok 139,23. 
23. Vizsgálj meg engem, oh Isten, és ismerd meg szívemet! Próbálj meg engem, és 

ismerd meg gondolataimat! Ámen. 
Megint csak párhuzamot kell, hogy vonjak a vallás és a teljes evangélium között. A vallás 

azt mondja, hogy vizsgáld meg a lelkiismeretedet. Itt az Ige mit mond? Dávid mit tett? Magát 
vizsgálta meg? Nem. Azt kéri, hogy Isten vizsgálja meg őt. A kettő között nagy különbség 
van. És Isten mit fog látni, amikor bennünket megvizsgál? Azt bizony, hogy tiszta vagy. Ő 
Krisztusban igaznak és szentnek lát, függetlenül a cselekedeteidtől. Ő úgy lát bennünket, 
hogy a bűneink el vannak törölve a szent vér által. Ezt az isteni látásmódot nem árt, hogyha 
magunkba rögzítjük. És amikor a tükör elé állunk, akkor azt mondjuk, hogy Isten engem 
tisztának lát, igaznak lát, bűntelennek lát. Köszönöm, Úr Jézus, hogy ezt megtetted értem.  

A kegyelem azt tanítja, hogy Jézusra tekints. A hagyományok szerint mit kellene tenni? 
Magunkkal foglalkozni. Ha ez utóbbit tennénk, akkor egyre levertebbekké, egyre 
elnyomottabbakká és depressziósabbakká válnánk. Nem mindegy.  

Az elmúlt alkalmunkon hangzott el, hogy Jézusra tekints, és akkor az öröm olaja fog rád 
csorogni. Erre emlékeztetett engem csütörtökön az Úr. „Te ezt prédikáltad, akkor tedd ezt!” 

Mit jelent az, hogy Jézussal foglalkozni? Elfordulni magunktól és Őrá tekinteni, és akkor 
az öröm olaja fog ránk csordulni. Ő egy gyémánt. Hogyha az Ige fényében ezt a gyémántot 
feltartjuk, ez a tökéletesség sugarában fog csillogni. Benned ott van Jézus? Akkor te is egy 
gyémánt vagy. Te is csillogsz. Így lásd magad.  

Hogyan válhat egy ember szentté? Ez a kérdés. 
Nézzük meg az 1János 4,17-ben. Nem úgy, hogy felavatják. Nem bántani vagy kritizálni 

akarom a vallást, csak párhuzamot állítani tényszerűen. 
1János 4,17. 
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17. Azzal lett teljessé a szeretet közöttünk, hogy bizodalmunk van az ítélet napjához, 
mert amint Ő van, úgy vagyunk mi is e világban. Ámen.  

Az Ige utolsó részét ragadjuk meg, hogy amint Ő van, úgy vagyunk mi is e világban.  
Jézus szent? Természetesen. Ha Jézus szent és Ő benned lakik, márpedig benned lakik, 

mert behívtad az életedbe, akkor te is szent vagy. Mert azt mondta az Ige, hogy amint Ő van, 
úgy vagyunk mi is. Ha Ő szent, akkor mi is szentek vagyunk Őáltala. Nem azért, amit tettünk 
vagy nem tettünk, hanem Őáltala, amit Ő a kereszten elvégzett.  

A szent vér által lettünk igazak. A szent vér által igazultunk meg, és ezáltal vagyunk 
tiszták és makulátlanok Isten szemében. Lehet, hogy ha egymás cselekedeteire tekintünk 
akkor azt mondjuk, hogy  jaj, ne is jöjjön a közelembe ez a Gipsz Jakab, mert ugye mi a 
láthatókra nézünk sokszor, sok esetben.  

Tehát a szentté válás útja az, hogy befogadjuk a szentet, a szent Úr Jézust, és ettől leszünk 
mi is szentek. Pontosabban múlt időben mondhatom, mert lettünk, akkor, amikor befogadtuk 
Őt a szívünkbe. 

Vizsgáljuk meg azokat az áldozatokat, amit Jézus hozott értünk, amit a nevünkben tett. 
Mert Ő egy helyettesítő szerepet töltött be a mi nevünkben, a mi helyünket elfoglalva ment a 
keresztre.  

A Kőszívű ember fiai-t nagyon régen olvastam, de ott is egy szerepcsere történt, amikor 
az Edvárd és Eugén nevet nem értelmezték helyesen, és felcserélték, pontosabban a testvére 
felajánlkozott a fivére helyett és ő ment a kivégző helyre. Az is egy helyettesítés volt.  

2. A bűnért való áldozat 
Hogyha kíváncsiak vagytok az ószövetségi áldozatokra, akkor a Mózes 3. könyvében ezt 

megtaláljátok. Több helyen is találkozhatsz vele, de Mózes 3. könyve foglalkozik legtöbbet 
ezzel. Az Ószövetségben öt áldozat volt: 

– égő áldozat 
– engesztelő áldozat 
– ételáldozat 
– bűnáldozat 
– vétekáldozat 
Joseph Prince ennyit sorol fel a tanításában. Ez az öt áldozat a kereszt előképe. Már 

korábban beszéltünk arról, hogy az Ószövetségben bakok és bikák vére által tisztult meg a 
nép egy időre. Tehát ismételni kellett mindig. Az Újszövetségben pedig az Úr Jézusnak 
egyszer kellett ezt megtenni és örökre szól. Tehát sokkal jobb az Újszövetség. Jézus kereszt 
áldozata elképesztő, mert az ő áldozatát csak öt ószövetségi áldozat tudja ábrázolni. Annyit ér 
az ő egy áldozata.  

Most képzeld el magadról, hogy az Ószövetségben élsz. Elkövettél valamit, és fogod a 
bárányt, a hímnemű bárányt, a makulátlant, a tisztát, és viszed a paphoz, és mondod neki, 
hogy ezt hoztam áldozatként, mert elkövettem valamit. Idáig tiszta a kép, ugye? Ez volt az 
ószövetségi törvény. Mit tesz a pap? Az embert vizsgálja meg, hogy gyónd meg a bűneidet, 
vagy azt mondja, hogy na lássam csak azt a bárányt, hibátlan-e?  

Mert a törvény szerint hibátlannak kellett lennie a báránynak. A bárányt vizsgálta és nem 
az embert faggatta, hogy mit követtél el? Hogyan teszed azt majd jóvá? Tudjátok mit jelent a 
bárány hibátlansága? Az Úr Jézus tökéletességére utal. Az Úr Jézus a mi áldozati Bárányunk. 
Ő áldozata fel az életét, hogy nekünk ne kelljen menni arra a szörnyű helyre az ítélet miatt. 
Megvizsgálta a pap a bárányt. Mi következett? Rá kellett tenned a kezed ennek a baknak a 
fejére. Ez egy azonosulás volt. Ezzel a cselekedettel a bűneidet átruháztad a bárányra.  

Innentől kezdve nem te voltál a bűnös, hanem a bárány. Majd ezt a bárányt meg kellett 
ölnöd, és ez a bárány a halálával elhordozta azt a bűnt, amit ráolvastál. Ő volt a bűnbak. A 
bűnbak szó a magyar nyelvben is használatos. Amikor ez az állat meghalt és elhordozta a 
bűneidet, onnantól kezdve te szabad voltál. Ez volt az Ószövetség. És gyönyörű előképe az Úr 
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Jézus áldozatának. Ugyanezen oknál fogva Jézusnak meg kellett halnia, hogy te ma szabad 
lehess. Őt nem meggyilkolták, írja az Ige, hanem Ő saját maga tudatosan letette az életét érted 
és értem.  

János 10,17–18. 
17. Azért szeret engem az Atya, mert én leteszem az én életemet, hogy újra felvegyem azt. 
18. Senki sem veszi azt el éntőlem, hanem én teszem le azt énmagamtól. Van 

hatalmam letenni azt, és van hatalmam ismét felvenni azt. Ezt a parancsolatot vettem az 
én Atyámtól. Ámen. 

Akkor azok a kérdések is értelmetlenek, amikor egy Jézus életéről szóló film után a néző 
megkérdezi, vagy csak kijelenti, hogy milyen szörnyűséget műveltek Jézussal, hogy 
megölték. Kétségtelen, hogy szörnyű tett volt. De most olvastuk, hogy Ő maga tette le az 
életét azért, hogy helyettünk elhordozza a bűnt és minden átkot, ami a törvényszegés 
következménye.  

Az Úr Jézus döntött úgy, hogy áldozat lesz értünk a kereszten. Ez azt jelenti, hogy amikor 
te befogadtad az Úr Jézust, akkor minden bűnöd átruházódott Őrá, a helyettesítőre, a 
Megváltóra. Rákerült a mi bűnünk a bűnbakra. Jézus téged helyettesítve halt meg a kereszten. 
Egyrészt úgy, mint bűnért való áldozat, és te ennek köszönhetően örökre bűntelen lehetsz.  

Mint említettem, az Ószövetségben meg kellett ismételni az áldozatokat. Jézus egyetlen 
áldozatával te ma folyamatosan tiszta vagy, örökre tiszta vagy, életed minden napján. Tehát 
soha nem kell megismételni Jézusnak a véráldozatot.  

2Korinthus 5,21. 
21. Mert azt, aki bűnt nem ismert, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazságává 

tétessünk Őbenne. Ámen. 
Tehát különbség van. Különbséget kell látni az ószövetségi áldozatok és az újszövetségi 

áldozat között. Az ószövetségit folyamatosan ismételni kellett, mert csak időlegesen fedte el a 
bűnt. Ezt mondhatjuk magyar szóhasználattal úgy, hogy be lett söpörve a szőnyeg alá. Nem 
szüntette meg, csak elfedte. Az Újszövetségben elégséges volt Jézus egyetlen véráldozata. 
Mert az Ő munkája teljes és bevégzett. Ahogy az elöljárónk szokta tanítani, hogy ehhez nincs 
mit hozzátenni, mert tökéletes.  

És ne felejtsétek el azt, amit korábban tanultunk, hogy Jézus vére folyamatosan tisztít, 
mint az ablaktörlő, vagy a zuhatag. Te a megbocsátás zuhataga alatt állsz folyamatosan. Mert 
ha nem így lenne, akkor Jézusnak vissza kellene mennie a keresztre minden hónapban, vagy 
minden héten. Logikus.  

Zsidó 10,14. 
14. Mert egyetlenegy áldozatával örökre tökéletesekké tette a megszentelteket. Ámen.  
Az örökre szó a görögben jelenti még azt is, hogy folyamatosan, állandóan, megszakítás 

nélkül. Nem légből kapott az, hogy Jézus vére folyamatosan tisztít, mert ez az örökre szó 
ilyen sok jelentéssel bír. Folyamatosan, állandóan, megszakítás nélkül. Ugyanazt jelenti 
mindegyik, csak más megfogalmazásban.  

3. Az égő áldozat 
A bűnért való áldozat, amiről az előbb szóltunk, azt jelenti, hogy a bűneid Jézus testére 

lettek átruházva a kereszten. Ezért a bűntudat helyett nekünk megbocsátás tudatban kell 
élnünk. El van törölve. Kegyelemből, nem cselekedet által. Az égőáldozat mit jelent? Jézus a 
keresztnél a megigazultságát rád ruházta. Isten elsőként említi a Bibliában az égőáldozatot, és 
csak a sorban később következik a bűnáldozat.  

Az égőáldozat kedves illat. Ez a kifejezés az Újszövetségben is szerepel. Miről beszél ez 
az Atyának? Jézus szépségéről, tökéletességéről, és szeretetreméltóságáról. Az égőáldozat 
más megfogalmazásban, bővebb megfogalmazásban Jézus Isten előtti érdemeinek 
elfogadottságának, és az Atya előtt való gyönyörűségének rád ruházásáról szól. Ez három 
dolog. Jézus érdemei, elfogadottsága – megigazultság más néven – és az Atya előtt való 
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gyönyörűségének rád ruházása.  
Az Atya gyönyörködik abban, hogy a Fia bevégezte a munkát. Gyönyörködik abban, hogy 

mi elfogadtuk a Fiát, és új teremtések lettünk, a Menny állampolgárai lettünk. Ma Isten épp 
úgy pártfogol téged, mint ahogy az Ő Fiával teszi. Ezt ne felejtsd el. Te is elfogadott vagy, 
pártfogolt vagy, szeretett vagy. Az Atya agapéz téged. Hogy mondtuk? Hogy látni kell tisztán 
az Atyát. Hozzátehetjük még azt is, hogy Isten a Fiának a megigazultságába öltöztetve lát 
bennünket. Ezt a kiontott drága szent vérnek köszönhetjük. 

Ezért légy szabad minden bűntudattól, minden kárhoztatástól, mert aki tévesen azt hiszi, 
hogy siker helyett büntetést érdemel, az öntudatlanul is büntetni fogja magát és kudarcot fog 
előidézni ezzel az életében. Fogunk még tanulni a későbbiekben a kárhoztatás fajtáiról. De 
érdekességképpen egy mondatban:  

Két csoportra tudom osztani a kárhoztatást, az egyik a kárhoztatás, másik az önkárhoztatás. 
A kárhoztatásnak két fajtája van, amikor jön a vádló, és alaptalanul kárhoztatja az embert, hogy 
tetted, nem tetted, rosszul tetted, és sorolhatnám tovább. Pásztortársam is ma azt mondta, hogy 
őt is elkezdte piszkálni, hogy te jól szolgálsz? Biztos, hogy jól csinálod ezt a szolgálatot? 
Egyáltalán ezt neked kell végezni? És ehhez hasonlók. Tehát ez egy alaptalan dolog.  

A másik kárhoztatás az, amikor van jogos alapja, mert mondjuk Prince tanításából véve, 
valaki folyamatosan házasságtörő életet él. Az önkárhoztatás pedig azért veszélyes, mert saját 
magát fogja büntetni, vagy, ha nem saját magát, akkor azt, aki a közelében van. Tehát ki van a 
legközelebb hozzánk? A családunk. Azt fogja büntetni azért, hogy én ilyen aljaember vagyok, 
és nem érdemlem meg az Ő szeretetét. A házastárs szeretetét, a gyermekem szeretetét. Ezzel 
saját magát bünteti, rombolja. Nagyon veszélyes az önkárhoztatás.  

Megoldás: Jézusra tekinteni, Nála van a megoldás. A világban a depresszióra sincs 
megoldás. Elnevezik ilyen-olyan kórnak, a megoldást azonban nem tudják megmondani. 
Megoldás az Úr Jézusnál van.  

4. Az úrvacsora  
Az úrvacsoráról szeretnék képet adni új kijelentések fényében.  
Az úrvacsora abból áll, hogy a kenyeret és a bort magunkhoz vesszük, ami jelképezi a 

Jézus Krisztus drága megtört testét és a kiontott drága szent vérét. Most inkább a kenyérről, 
Jézus testéről beszélnék. A ságvári újságban az van leírva, hogy három jelkép van ebben a 
páska kenyérben. De most az Úr adott több világosságot. Ma azt mondom, hogy négy jelkép 
van benne. Eredetileg maceszkenyérnek nevezik, de a boltokban úgy árulják, hogy 
pászkakenyér. Ez Jézus testéről beszél.  

Először is, ha megnézzük ezt a páska kenyeret, lyukak vannak benne. Vélelmezhető, hogy 
akik használják a páska kenyeret, elsősorban Izrael népe, ők maguk sem tudják, hogy milyen 
jelképek vannak elrejtve ebben az Úr Jézus testéről.  

– A lyukak  
Ezek a lyukak a Jézus testén levő sebeket jelképezik. A töviskorona okozta sebek, a 

szegek okozta sebek, a dárda helye. Az Ésaiás 53,5-ben az Új Nemzetközi fordítás azt 
mondja: Ő át lett lyukasztva a mi bűneinkért. Tehát ezek a lyukak, ezek a sebhelyek a tövis, a 
szegek és a dárda okozta sebek. 

 – A sávok 
Ha ránézünk, ezek a lyukak sávokban helyezkednek el. Ezek a korbácsütések nyomait 

jelképezik. Jézus testére 39 korbácsütést mértek. Az akkori korbácsok nagyon drasztikusak 
voltak és igazából szétszaggatták az ember hátát. Nemcsak piros csíkokat húztak, hanem 
nagyon–nagyon komoly sérüléseket okoztak. Egy régi tanításban azt hallottam, hogy az 
orvostudomány szerint 39 alapbetegség van. A 39 korbács csapás a 39 alapbetegségtől való 
mentesítést jelzi. Azért történt ez, hogy mi elmondhassuk, megvallhassuk az Ésaiás 53,5 
alapján, hogy az Ő sebeivel, azaz a korbácsütéseivel én gyógyultam meg.  

Ésaiás 53,5. 
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5. És Ő megsebesíttetett bűneinkért, megrontatott a mi vétkeinkért, békességünknek 
büntetése rajta van, és az Ő sebeivel gyógyulánk meg. Ámen. 

– Az égésnyomok  
Ha a kenyeret majd magunkhoz vesszük, látjuk, hogy a magasabb részek egy kicsit 

barnábbak, sültebbek. Ez tudjátok mit jelent? Isten haragjának teljes tüze Jézusra zúdult, 
miután a bűn rá lett ruházva. Az Ő teste, mondhatjuk úgy, hogy megégett. Ez látszik a páska 
kenyéren. Ez az ítélet tüze. Egyrészt hamuvá égette a bűneidet, másrészt pedig Jézus áldozata 
jó illatként szállt fel az Atyához. Ha sütöd otthon a süteményt, és amikor egy kicsit megpirul a 
teteje, jó illatként jön ki a sütőből. Olvassuk el, hogy a bűneink hamuvá égtek, 
megsemmisültek.  

Zsidó 8,12.  
12. Mert megkegyelmezek álnokágaiknak, és az Ő bűneikről és gonoszságaikról 

többé meg nem emlékezem. Ámen. 
Miként lehetséges az, hogy nem fog Isten megemlékezni ezekre a dolgokra? Hogy nincs 

az Ő szemében. El van tüntetve. El van égetve. Meg van semmisítve. 
 – A kovásztalan kenyér 
A 4. jelkép az, hogy ebben a kenyérben nincs kovász. Ez kovásztalan kenyér. A kovász 

jelképezi a bűnt. Tehát ebben a kenyérben nincs bűn. Ezt a kenyeret, amikor magunkhoz 
vesszük, akkor a bűntelenséget vesszük magunkhoz. A gyógyulásunkat vesszük magunkhoz. 
A megigazultságunkat vesszük magunkhoz ismét. Már azok vagyunk, csak megerősítjük. Az 
úrvacsora során minden alkalommal tudatosítsd magadban a következőket:  

Jézus sebeiből kifolyt vér eltörölte a bűnt, és engem igazzá tett. Továbbá, az elszenvedett 
korbácsütések a gyógyulásomat szolgálták. Illetve Jézus kapta a tüzes ítéletet, ezért én soha 
nem leszek megbüntetve, mert Isten szemében tiszta vagyok, igaz vagyok.  

Amikor a fentiek alapján így becsülöd meg a Jézus testével kapcsolatos drága igazságokat, 
akkor méltó módon részesedsz az úrvacsorából. Ha ilyen módon ítéled meg Jézus megtört 
testét, amiről most szó volt, akkor nem leszel erőtlen, beteg, nem halsz meg idő előtt, hanem 
erős leszel, egészséges leszel, és hosszú életű.  

Az 1Korinthus 11,27-30-ig olvashatod azt az igerészt, hogy ha méltatlanul eszi valaki a 
kenyeret és issza a bort, akkor ítéletet eszik és iszik magának. Csak ezt eddig kijelentés 
hiányában nem pontosan értelmezték, mert eddig úgy tanították, hogy magunkat kell 
megvizsgálni. De láttuk az Igéből, hogy Dávid sem magát vizsgálta meg, hanem Istent kérte, 
hogy vizsgálja meg. Itt van az a rész, amit most az új kijelentések fényében elmondtam. Most 
úrvacsorát veszünk.  

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.  
Most közösen megköszönjük: 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.  

Közösen mondjuk: Köszönöm, Úr Jézus, a kiontott drága szent véredet, amely igazzá tett 
engem, bűntelenné tett engem. Ámen. 

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

Jézus Krisztus kereszthalálában rejlik Isten természetfeletti ereje, ezért emlékezünk a 
halálára és természetesen a feltámadására is, mert ezt most húsvétkor ünnepeljük. Ez alapján 



Ez a tanítás a www.bekevar-portal.hu forrás feltüntetésével szabadon felhasználható és továbbküldhető. 

 

9/10 — Bor Ferenc — Ságvári tanítások: http://bekevar.x3.hu/sagvar-hang.htm  

 

az úrvacsorát otthon bármikor, bármilyen gyakorisággal meg lehet tenni.  
Vannak bizonyságok szolgálókról, hogy súlyosabb betegség tünetek esetén reggel, délben 

este vesznek úrvacsorát. Nem megszokásból. Ha megszokásból teszi valaki, az nem hoz 
eredményt, nem fog működni, hanem annak a tudatában, ami most az Úr kegyelméből egy 
nagyobb világosságban elétek lett tárva, hogy mit jelentenek ezek a dolgok. A kenyérben 
például ezek a jelképek, vagy mit jelent a bor. Ha ezt ilyen világosságban teszitek, akkor kell, 
hogy történjen áttörés. Nem kötelező úrvacsorát venni, de lehetséges.  

Joseph Prince szolgálatában – ők, ha jól tudom, rendszeresen vesznek úrvacsorát – számos 
bizonyság van, hogy az úrvacsora megértése és alkalmazása által jönnek elő a gyógyulások. 
Mielőtt imádkoznánk, egy bibliai esetre hívnám fel a figyelmeteket. Amikor Jézus találkozott 
a leprással. Mi történt? Jézus elkapta a leprát, vagy a leprás elkapta az egészséget? Igen, tehát 
nekünk is így kell hozzáállni ezekhez a dolgokhoz, hogy nem elkapom a munkatársam 
nátháját, influenzáját, hanem én elkapom az egészséget az Úr Jézus Krisztustól. Ugyanis a 
leprás azért gyógyult meg, mert a kegyelem hatalmat vett a betegség felett.  

 
Budapesten a Helyreállítás Istene című tanítás hangzott el, március 22-én. Nagyon 

érdemes elmélyedni benne, ha valakinek rávilágításra van szüksége. Isten esőt ad, mégpedig 
Krisztus megigazultsága által. A kegyelem-eső részesei lehetünk, mert a végső kiáradás jön. 
Isten kipótolja mindazt, amit a kártevő elpusztított. Ő helyreállítást végez és még afölött ad, 
amit ellopott a tolvaj. Egy túlcsorduló bőséggel ad. Késői esők jönnek és ebben csodálatos 
helyreállítás. Olyan helyreállítást végez, hogy nem kell szégyenkeznünk. Az első pünkösdkor 
volt egy hatalmas kiáradás, ez az esőknek az első része. De az utolsó időkben lesz egy késői 
eső is, illetve a korai és a késői esőt együtt hozza le, egy hatalmas kiáradásban. A Szent 
Szellem kiárasztása által.  

Ha valaha is megszégyenültünk, mert visszautasították Jézust, Ő ezt is elvitte a 
megváltásban. A gyalázatért kettős jutalmat fogunk kapni. Írja a Biblia, hogy Jézus 
meggyógyítja a megtört szíveket, de csak akkor, hogyha a kezébe adod az életed összetört 
darabkáit. Elváró hit alapján Ő cselekedni fog. Nézzük meg, hogy Jézus megtört testéből Ő 
mit hozott elő? Krisztus gyülekezeti Testét.  

A kenet Jézusra került, majd átruházódott a gyülekezeti Testre. Ez a kenet végzi el a 
szívek gyógyítását és a foglyok szabadítását. Olvashatunk a Bibliában arról, hogy az Úr 
jókedvének esztendeje. Ez nem más, mint az elengedés esztendeje, vagy más néven a 
jubileumi esztendő. A jubileumi esztendő 50 évenként következett a zsidó népnél. A 
jubileumi évben helyreállítás, öröm és vigasztalás jön az engedelmesekre. Az engedetlenekre 
pedig bosszúállás. Isten bennünket helyre tud állítani, ha mi az Igére tekintünk. A Zsoltárok 
80-at ajánlom azok figyelmébe, akik ebben szeretnének elmélyedni.  

Ha eltérünk az Úr útjától, kísértések jöhetnek. De Jézus neve megtöri az igát. Amikor 
kiárad az Ő dicsősége, akkor jönnek az áldások, a megoldások. Az Ige felemeli a lelkeket, 
hogyha beengedjük a szívünkbe. Istennél mindig van megoldás, Istennél mindig van segítség. 
A te életedben is eljön a helyreállítás.  

Krisztusban jött el a helyreállítás, mert Ő helyreállítja a családi kapcsolatokat, a szent 
kötelékeket, a békességet. Helyreállítja mindazt, amit a tolvaj ellopott és neked visszajár. 
Ezen felül még áldásban is részesít. Minőségben és mennyiségben állít helyre. Minél nagyobb 
a kár, annál nagyobb a kárpótlás. Ha figyelmesen olvassátok az Igét az Ószövetségben, egy 
bárány ellopásáért négyet kellett adni, egy ökör kárpótlásáért ötöt. Tehát ha nagyobb a kár, 
nagyobb a kárpótlás. Isten képes reménytelen helyzeteket élővé tenni. Az izraeliták 
gondolkodásában mindig is benne volt a helyreállítás.  

Dávid és Jonatán egy érdekes eset, egybeforrt a lelkük. Ez olyan közeli kapcsolat, hogy 
minden rezdülésükben egyek voltak, mondhatjuk úgy is, hogy egy rugón jártak. Erzsébet 
pásztorunkkal volt egy levélváltásom. Megköszöntem, hogy a múltkor szólt Dávid és Jonatán 
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szeretetkapcsolatáról és kérdeztem, hogy ehhez van-e még valami anyaga. Azt mondta, hogy 
nincs, de kívánja, hogy legyen egy ilyen túláradó szent kapcsolatom. Igazgyöngynek nevezi 
talán, vagy hasonló gyönyörű szóval illeti az ilyen kapcsolatokat.  

A szeretet foka látszik Dávidnál, mert Jonatán halála után az örököse felé gyakorolta a 
szövetségi hűséget. Mikor Jonatán meghalt, akkor is még olyan szoros szeretetkapcsolatban 
volt, hogy megkereste az örökösét. Az Atya szíve Jézussal forrt össze, téged is oda vett be, hogy 
megmutassa neked az Ő jóságát. A tolvajtól a hétszeresét kell visszakövetelni a te életedben és a 
felmenőid életében. Jézus teljes helyreállítást végzett a test, a lélek és a szellem területén. A 
hálaadásunk legyen bőséges és így öröm támad az Atya szívén és a mi szívünkön is.  

Egy rövid megvallásunk azért még lenne. Azt hiszem, hogy a felmenőink közül mindenkit 
érintett valamilyen mértékben az első vagy második világháború, és belevettem ebbe, hogy 
azokat a jogos örökségeket is követeljük.  

Atyám, átadom az életemet a teljes helyreállításra Jézus nevében. A kezedbe helyezem a 
szellememet, a lelkemet, a testemet, a családom minden tagját, az anyagi életemet és 
javaimat. Te elvégzed a helyreállítást, ahol csak szükséges. Kipótolod az esztendőket, 
kipótolod az anyagiakat, amit ellopott az ellenség. Jézus nevében, bekövetelem a felmenőim 
mindazon jogos örökségét, amit ellopott az ellenség. A te hatalmas kezeddel mindazt 
helyreállítod, és még a fölött is adsz nekem. Áldalak és magasztallak ezért. Ámen. Halleluja! 

Köszönjük, hogy velünk tartottatok az ünnepi istentiszteleten. Van-e kérdésetek, vagy 
megvallásotok?  

Kijelentés jött az egyik testvérünknek az elhangzott tanításból. Jézus korbácsolásánál a 39 
korbácsütés alapján, mikor a 39 alapbetegség elhordozása történt. Már ott a betegségeinket 
elhordozta. Ezt már a kereszt előtt elvégezte. Az egy folyamat. Kezdődik az elítéléstől 
egészen a haláláig. Ez egy folyamat volt.  

Annyit szeretnék még elmondani a szent gyógyulásról, ami lehet, hogy nincs kellőképpen 
kidomborítva, de a Kenyon könyvében az Új teremtés valósága című könyvben, úgy 
emlékszem, hogy ki van emelve, hogy jogilag és gyakorlatilag. De lehet, hogy a 
Vérszövetség című könyvben van benne.  

Nem mindenki érti azt, hogy megváltást kaptunk a betegség alól, mert kérdezik, hogy 
akkor miért vannak tünetek? Gyakorlatilag ezt úgy lehet érthetően elmondani, hogy jogilag 
két évezrede birtokoljuk a szent egészséget és akkor fog valósággá válni, amikor a hitemmel 
ki tudok nyúlni és el tudom venni (azaz aktiválom).  

Tehát ha ezt nem érti, akkor így magyarázzátok el: jogilag megvan, papírom van róla, 
mert le van írva az 1Péter 2,24-ben és egyéb más helyeken, de gyakorlatban akkor lesz az 
enyém, ha ezt a hitemmel el tudom venni. Nem fog az ölembe pottyanni csak úgy. Istentől 
mindent hit által tudunk elvenni. Ámen. Halleluja! Áldott az Úr neve! Dicsőség Istennek. 
Áldott húsvéti ünnepeket! 

 
*A barna színnel jelzett részek más fordításból származnak. 

A felhasznált bibliai versek a King James kiadás számozását követik. 


