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A KEGYELEM AJÁNDÉKA – 6. Láss többet Jézusból  
 Bor Ferenc élőben elhangzott tanításának nyers szövege 

Ságvár, 2015. 05. 04. 

 
Köszöntsd a szomszédodat azzal az üzenettel, hogy fogadd a friss tüzet! Fogadd a friss 

tüzet! Nagy szeretettel köszöntünk benneteket. Egy nagy szent tűzzel jöttünk. Miért sír a 
gyülekezet? Valami történt közben, ugye? Sok minden történt az elmúlt hetekben, napokban. 
Két hete találkoztunk legutoljára. Öten elmentünk Prágába a Benny Hinn alkalomra, és 
hoztunk nektek szellemi dolgokat, friss tüzet és ezt szeretnénk mielőbb átadni.  

Hálát adunk az Úrnak, hogy az utunk balesetmentes volt. Hálát adunk a családtagokért, 
akik lehetővé tették, hogy elmenjünk. Szerdán három alkalom volt. 10 órakor, 15órakor és 19 
órakor. Hétfőn még úgy volt, hogy Benny Hinn tud jönni. Az első alkalmon nagy szomorúan 
bejelentették, hogy nem engedik az orvosok repülőre ülni. Akik ott voltak kedden este, 
elmondták, hogy észrevehető volt, hogy nem találják fel magukat a szervezők a hirtelen 
megváltozott helyzetben. Annyira biztosra vették, hogy Benny Hinn el tud jönni. Mi szerdán 
mentünk alkalomra és addigra megváltoztak a dolgok. Isten hatalmasan használta őket a tűz 
felgerjesztésére. Készítettünk pár videót, de csak rövideket, összesen 5 perc. Ezt szeretnénk 
megmutatni most, de elküldtem mindenkinek, hogy otthon is meg tudja nézni. Azóta több is 
van fönt, megtaláljátok a Békeváron is a ráadások között.  

Azt mondtuk az első alkalomra, hogy nagyon jó. A lányok kimentek a gyógyító sorba, de 
nem értek oda, mert túl sokan voltak és az alkalomnak akkorra vége lett. 

A második alkalom során egyszer megkérdezték, hogy a pásztorok hol vannak, tegyék föl 
a kezüket, és kihívták őket. Így kijutottunk és hatalmas tűzzel szolgáltak felénk. Bizonyára 
Benny Hinn valamilyen „oldalágai”. Először végigkérdezték, hogy ki milyen országból jött, 
de utána már gyors ütemre kapcsoltak. Fogjátok hallani, hogy fire (fájer), azt jelenti, hogy tűz.  

Ott állt a sor, az elkapók nem tudták követni, olyan gyorsan érintették meg az ott állókat. 
Hatalmas tűzzel. Az egyik szolgáló levette a zakóját, és azzal a kenetet sújtotta kifelé, forgatta 
a feje fölött. Ez tudjátok, mire emlékeztet? Amikor Elizeus Illés köpönyegével megütötte a 
vizet. A 2Királyok 2,14-ben utána nézhettek. Itt is az erő működött.  

Öröm volt jelen, tánc, kezek a magasban, mert a Biblia írja, hogy a szent kezeinket 
emeljük az Úrhoz. Azt hiszem, hogy egy átható élmény volt a számunkra, és bízom benne, 
hogy nektek is ezt valamilyen módon át tudjuk adni. Hazafelé jövet volt egy 
megtapasztalásunk az angyalokkal. Hátul három szent imádkozott nyelveken, mert jött a 
késztetés. Egyszer a mellettem ülő szent megszólal, hogy pásztor, hallod az angyalokat? 
Énekelnek. Pesten is szoktuk hallani. Mivel már sötét volt és az útra koncentráltam, nem 
figyeltem erre, de abban a pillanatban, ahogy ez elhangzott, hogy az angyalok énekelnek, 
ilyen lúdbőrt még nem érezem a fejem tetején, a karomon, vállamon. Utána halványan 
hallottam, a távolból. Ez is egy bizonyság, hogy az angyalok velünk vannak, örülnek, 
vigadnak és oltalmaznak bennünket.  

Visszatérve a Benny Hinn alkalomra: bejelentették, hogy Benny Hinn a második vagy 
harmadik alkalom során kivetítőn be fog jelentkezni. Végül is egy órás tanítást adott a Szent 
Szellemről. Nagyon-nagyon jó tanítást. Én felvettem mind a három alkalmat, ez is fent van a 
Békeváron a ráadások között. A Benny Hinn tanítás már le van gépelve, azt el is küldtem már.  

Nagyon mélységes tanítás volt a Szent Szellemről. Nem is akartam jegyzetelni, jó volt a 
tolmácsolás is. Nagyon erős volt a dicséret, visszhangos volt a csarnok. Aminek nagyon 
örülök, hogy megvan ez a három szerdai felvétel. Ekkor jelentkezett egy órában Benny Hinn 
Skype-on. Olyan volt, mintha ott lett volna. Csak nem ő tette ránk a kezét, de mi nem emberre 
tekintettünk. Nem jöttünk csalódottan haza amiatt, hogy nem személyesen szolgált Benny 
Hinn. A dicséretben billentyűs hangszeren zenélt egy fiatal férfi, aki állítólag a Benny Hinn 
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billentyűse. Fantasztikus, hogy hogyan játszik. Egy Dana nevű hölgy pedig olyan szépen 
énekelt! Ezt mind meg tudjátok nézni.  

Most megnézzük a felvételt közösen és utána ki szeretném osztani a friss tüzet. Így is 
kiáradt a kenet, én legalábbis úgy érzékelem. Most imádkozunk értetek és kiosztjuk a szent 
tüzet. Közben imádkozunk nyelveken is. Közben azt a dicséretet fogom betenni, ami ott 
hangzott el.  

Kaptatok valamit a friss tűzből? Nem maradtatok ajándék nélkül, bízom benne. Aztán 
ebben a friss tűzben szombaton szolgáltam. Én hiszem, hogy sokan sokat kaptak. Ugyanígy itt 
is tüzet osztottunk, aztán volt gyógyító sor. Egy fiatal asszonyka gerincproblémával jött. 
Megkérdeztem, hogy hol a probléma, odatettem a kezem, és az Úr elkezdett dolgozni rajta. 
Az alkalom végén tett is bizonyságot, hogy meggyógyult. Volt egy gerincműtött, őt az Úr 
hívta ki még egyszer, és ahova vezetett az Úr, oda tettem a kezem. Hisszük, hogy nála is 
megjött az áttörés. Mondtam 1-2 hete, hogy keresem a cipőmet. Mert a szolgálat változhat. 
Ott is mondtam, hogy most az Úr a húsvéti imakör óta másként kezdett el használni és meg 
kell találnom a megfelelő cipőt. Cipőt is próbával lehet venni, ez így működik. 
Megkérdeztem, hogy ki érzett meleget, forróságot a kézrátétel során? És többen jelentkeztek, 
hogy érezték. Erre most oda kell figyelnem, illetve annyira haladt a dolog, hogy tegnap 
délután Erzsébettel beszéltem és elmondtam neki ezeket a dolgokat. Először is azt mondta, 
hogy jól táplált a nyáj. Ez jó megerősítés a pásztornak. Aztán szeretné, hogy továbbra is 
használhatná az egyház az írói tálentumokat, és a házasságos könyvről sok jó visszajelzést 
hall. Nem ez a lényeg, hanem hogy felvázoltam, hogy mi történt a húsvéti imaszombaton, és a 
következő tanácsokat adta.  

Ez az üzenet nemcsak nekem szól. Ez szól többeknek, akik már valamilyen szolgálatban 
állnak, vagy készülődik valami a szívükön. Tehát mindenkinek szól, azért osztom meg 
veletek. A betegekért való intenzív imádkozást el kell kezdeni, nemcsak a gyülekezetben, 
hanem úton-útfélen. Szent Szellemet kell ebben követni. El kell kezdeni használni azt, ami 
van és kiderül, hogy mely területen működik. Ez a cipőforma. Az evangélisták esetében is 
egyiknél például nagyobb számban nyílnak meg fülek, a másiknál nagyobb számban 
gyógyulnak meg gerincproblémák és így folytathatnám. Van gyógyító kenet, de ezen belül 
még különböző speciális kenetek is léteznek. Ezt csak a cipőpróbával lehet megtalálni, hogy 
melyik az. Krisztus Testében a kenet felerősödött. Erzsébet is tapasztalja, ahogy járja a 
vidéket és az intenzív kenet csodákat fog előhozni, mert a kenet megtöri az igát. Ezt tudjuk az 
Igéből. A szolgálat megváltozhat, ha az Úr ad egy másik kenetet. Erősséggel jön elő a Szent 
Szellem mostanában. Hogyha túl sok meghívást kap valaki alkalmak megtartására, ezt most 
konkrétan hoztam fel erre az esetre. Azért történhet ilyen, mert a test elfáradt, mivel nem 
tudott nemet mondani a meghívásoknak. A Szent Szellemet meg kell hallani. Hogyha száz 
hívás lenne, akkor ott meg kell hallani azt, ha azt mondja a Szent Szellem, hogy elég ez a tíz, 
vagy tizenöt, mert nem jó, ha a test elfárad. A testnek meg kell adni a felüdülést és a 
szellemnek pedig az Igét. A szellem által elevenedik meg. Ha a kiteljesedés még nem jött el – 
én is még csak ízlelgetem, hogy ez most merre alakul, mi lesz ebből?  

Akkor olyan szépen mondta Erzsébet, hogy a növekedés fázisát minden pillanatában 
élvezni kell. Ma is éreztük, azt hiszem. Mondtam Erzsébetnek, hogy ez a kenet nemcsak 
rajtam van, hanem ez közületek is többekre rászállt a húsvéti imakonferencia óta. Erre csak 
annyit mondott, hogy ez természetes, hisz a test együtt növekszik. Ennyi volt a beszélgetésem. 

A szombati imakonferencián részt vevő testvérektől hallottam, hogy ismét előjött a 
nevetőkenet, az örömkenet. Valamikor 20 évvel ezelőtt, amikor én még nem jártam Pestre, 
csak hallomásból tudom, hogy olyan nevetőkenet és öröm volt, hogy a fal mellett, kézen 
fogva táncoltak körbe-körbe. Mi is így jöttünk haza a Prágából. Összekapcsolom ezt a kettőt, 
hogy a nevetőkenet ezek szerint ismét előjött, a Szent Szelleme előhozta.  

Zsidó 1,9. 
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9. Szeretted az igazságot és gyűlölted a hamisságot; annakokáért felkent téged az 
Isten, a te Istened, örömnek olajával a te társaid fölé. Ámen. 

Örömnek olajával keni fel Isten a szolgálókat. Egyébként az öröm és a hit karöltve jár. Az 
öröm kiül az ember arcára. Ahol nincs öröm, ott nincs hit. Legalábbis nem olyan mértékű a 
hit. Tehát az öröm egy fontos dolog a hívő életében. Nem olyan túl régen a pesti tanításban 
hallottuk és én is tolmácsoltam, hogy tekints Jézusra, és az öröm olaja fog rád csorogni.  

Elkészült a kis újságunk. A fő téma két oldalon keresztül a szent kapcsok. Erről már 
beszéltünk korábban. Viszont a szombati imakonferencián a tanításban elhangzott egy érdekes 
dolog. Ide is kapcsolható az a rész. Egyébként egy felhívást is közzétettem ország-világ előtt, 
hogy akinek van bizonysága, vagy kijelentése erről, az tegye meg. Az Ági pásztor egy olyan 
gyönyörű imádságot mondott ezzel kapcsolatban. Le van írva neki és elkértem. A szent 
kapcsokról ő folyamatosan imádkozik, hogy legyenek szent kapcsai.  

Először is azt kérdezném, hogy Jézus az isteni fajta agapé szeretettel volt telve? Tudtok 
erre mondani egy áment? Ha most isteni fajta szeretettel volt telve, akkor azt el tudjátok 
képzelni, hogy a tanítványok közül az egyik csoportot kevésbé szerette, mint a másikat? Nem 
bizony! Mégis az van az Írásokban, hogy maga mellé vett hármat. Pétert, Jakabot és Jánost. 
Ez ötször szerepel az Újszövetségben. Mi történt itt? Nem kedvencek ők, mert a világ azt 
mondaná, hogy ezek a kedvencei a pásztornak, meg kedvencei Jézusnak. Jézusnak is voltak 
szent kapcsai és a kapcsok nem egyforma vastagok. Nem egyforma vastagok a kötelek. 
Vannak vékonyabbak, ahogy olvastátok és le is van írva, hogy vannak vastagabbak. Még 
amire felfigyeltem, amire az Úr irányítja a figyelmemet, hogy a Fej egyformán szerette a 
tanítványait, de a Szent Szellem vezetése által nem hústestből. Ő hármat kiválasztott, 
úgymond maga mellé állított, mert azokkal egy szorosabb közössége volt. Erzsébet úgy 
mondta, hogy Jézusnak is volt első köre, második köre, harmadik köre, és ez nem sértő. Senki 
ne vegye sértésnek, hogy ilyen körök vannak. Itt van, az Igében látszik, hogy Péter, Jakab és 
János az első körben volt benne.  

Közel 20 éve nem ismertem fel egy szent kapcsot, ami ezért „elveszett”. A mostani 
világosság fényében, birtokában – ahogy visszatekintek – látom ezt. Tehát nagyon értékes ez 
a két kis tanítás a szent kapocsról.  

Még valami nagyon érdekes megfogalmazás, nem is érdekes, inkább nagyon bensőséges, 
családias megfogalmazás hangzott el Prágában. Úgyis halljátok majd, amikor az anyagot 
hallgatjátok. Tehát az egyik pásztor bemutatta Danát, az énekest és először olyan hivatalosan 
testvérnőnek nevezte, de utána egy sokkal bensőségesebb szót használt, hogy húgom. Sokkal 
közvetlenebb, családiasabb. Mit mosolyogtok? Azért, mert mosolyog a pásztor? 

A pásztor hozott egy döntést. Egy hitlépést. Kiárasztottam abban a hitemet, hogy a friss 
tűz ott belém került, majd látjátok a videón, hogy az én fejem előre csuklott, a másiknak 
kicsavarodott. Érdekes dolgok történtek, de nem ez a lényeg. Elhagytam a gyógyászati 
segédeszközt. Arra a kis tünetre, aminek még helyre kell állnia, nem tekintek. Istennél a 
döntés nagyon fontos, mert amikor az ember eldönt valamit, akkor Isten melléje tud állni. De 
amíg nem dönti el, addig nincs mihez hozzáállnia, hogy segítsen. Úgyhogy szombaton 
Kanizsán is állva szolgáltam és köszönöm szépen a támogatásotokat. Hálát adok az Úrnak, 
hogy vannak olyan drága testvérek, húgocskák a gyülekezetben, akik időnként rugdossák a 
pásztort előre a hit létráján fölfelé, de erre is szükség van.  

A kis újságban az első oldalon a Pünkösdről van szó, két oldalon keresztül pedig a szent 
kapcsokról, kötelékekről. A hátoldalán már is van egy bizonyság, ami körülbelül 2 éve született. 
A testvérünk látta arany fonalként a szent kapcsokat. Aztán olvashatjátok a megvallást, hogy ez 
az év a legjobb év az életemben, úgyhogy gyakoroljátok. Ez volt a bevezető. 

Gyógyító kenet volt illetve van deréktájon, az alsó részen övszerűen, a bokában a belső 
oldalon, a csukló külső oldalán, a lábszárban, ami inkább a csontokkal kapcsolatos dolog. Az 
arccsont, a fogazat, vagy arcüreg és az áll alatti nyirokcsomókban munkál az Úr, ezeken a 
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területeken. Allergiás torok, vagy légúti panasza nincs valakinek? Mert most megjelent erre a 
kenet. Vedd el, légy szíves. Megköszönjük az Úrnak, hogy foglalkozik veled.  

Ahogy nézitek majd a videókat vagy hallgatjátok a tanításokat, ez a szent tűz ismét fel fog 
gerjedni bennetek. Mindenki jól van még? Szóval a kenet, a szolgálati kenet változhat, de 
ezzel együtt a pásztor is változik.  

 
Folytatjuk a Kegyelem ajándéka sorozatunkat. A hatodik rész következik: Láss többet 

Jézusból! 

1. Lásd Jézust! 
A törvény arról szól, hogy te saját magadra tekints. A kegyelem újszövetsége pedig arról, 

hogy lásd Jézust. A farizeusok Isten Igéjét bevésték mélyen az emlékezetükbe, de ennek 
ellenére mégsem látták meg a testet öltött Igét, aki ott állt előttük. Ne csak arra törekedj, hogy 
minél több bibliai ismeretet halmozz fel. 

Azért kellene az Írásokat tanulmányozni, hogy minél többet láss Jézusból. A kettő között 
különbség van. Néhányan úgy gondolják, hogy ha tudnának héberül vagy tudnának görögül, 
akkor sokkal jobban megértenék a Bibliát. A farizeusok tudtak héberül, de ez nem használt 
nekik, mert nem értették meg. Amire szükségünk van, az a Szent Szellem, hogy Ő felfedje a 
kijelentéseket, és a rejtett kincseket Jézusról, illetve az ő elvégzett munkájáról.  

Régen már kifejtettem ezt úgy, hogy a Szent Szellem egy kódoló és dekódoló egység. Ma 
is vannak olyan tv csatornák, ahol csak bizonyos fizetett műsorokat lehet nézni dekódoló 
egységgel. 

A világi emberek azt mondják, hogy a Bibliát emberek írták és ezért nekik ez nem mond 
semmit. Ez igaz, de nem akármilyen emberek. Mert a Szent Szellem volt az, aki tollba mondta 
a szent embereknek és ők ezt leírták. A Szent Szellem egy bizonyos kóddal íratta le az 
üzenetet, és hogyha a Szent Szellem által olvassuk, akkor Ő visszakódolja nekünk.  

Addig, amíg nem voltunk újjászületve, ha belenéztetek a Bibliába valaha túl sokat nem 
értettetek meg belőle. De miután újjászülettünk, megnyílt a Biblia ajtaja. A megértés szemei 
megnyíltak.  

Wigglesworth nevét már hallottátok. Nagyon sok gyógyulás és feltámadás történt a 
szolgálatában. A következőt mondta: Néhány ember héberül olvassa a Bibliáját, néhány 
görögül, én szeretem az enyémet a Szent Szellemben olvasni. A Biblia egyébként is mondja, 
hogy a szellem megelevenít, a betű megöl.  

Láss többet Jézusból, mert tőle jön minden ellátás és minden gondoskodás.  
Joseph Prince prédikálás közben mindig Jézusra tekint az Ige miatt, az irányítás miatt. Ő 

állandóan Jézusra figyel emiatt. 
Amíg Péter Jézuson tartotta a szemét, járni tudott a vízen. De amint levette a tekintetét 

Jézusról és helyette a körülményekre nézett, elkezdett süllyedni. Amint az emberek leveszik a 
tekintetüket Jézusról, kezdenek elmaradni a gyülekezetből és saját erőből igyekeznek 
megoldani a problémáikat, ami persze nem fog menni. Azt gondolják tévesen, hogy akkor 
most többet kell dolgozni, többet kell túlórázni, az imák lassabban jönnek valóságba és így 
tovább. A kérdés az, hogy miért nem élvezik az Úr jelenlétét a gyülekezetben? Miért nem 
bíznak jobban az Úr segítségében? Isten sokkal többet tud megvalósítani az életedben a 
Jézusról szóló felkent tanítások által, mint te a saját erődből.  

2. Az élet kenyere  
Néhány ószövetségi írásban példázatokon keresztül találjuk meg Jézust, mert az 

Ószövetségben el volt fedve, hogy Isten megváltási tervét az ördög ne ismerje meg, és ne 
tudja tönkretenni. Tehát nagyon el volt rejtve a próféciákban. El volt rejtve a sorok között. Be 
volt kódolva. Isten elrejtette az egész Bibliában az ő Fiát és a megváltás titkát. A mi 
tisztségünk, hogy mindezeket kikutassuk. Ámen. Velem tartotok a kutatásban? 

Példabeszédek 25,2. 
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2. Az Istennek tisztességére van a dolgot eltitkolni, a királyoknak pedig tisztességére 
van a dolgot kikutatni. Ámen.  

A Jelenések könyvében mit olvasunk a szentekről? Hogy királyok és papok vagyunk és 
királykisasszonyok. 

Izrael népe, miután Egyiptomból megszabadult Isten kegyelméből, elkezdett vándorolni a 
pusztában, de a türelmük elfogyott. Elkezdtek zúgolódni, elkezdtek panaszkodni, egyrészt 
Isten ellen, másrészt pedig a felkent vezetőjük ellen.  

4Mózes 21,5. 
5. És szóla a nép Isten ellen és Mózes ellen: Miért hoztatok fel minket Egyiptomból, 

hogy meghaljunk e pusztában? Mert nincsen kenyér, víz sincsen, és e hitvány eledelt 
utáljuk. 

Hát nem valami gyönyörűséges beszéd és gondolkodás ez, mert a gondolkodásból fakad a 
beszéd. Annak ellenére, hogy Isten kihozta őket Egyiptomból, vezette őket tűzoszloppal, 
megvédte őket a fáraó seregétől, továbbá kettéválasztotta a Vörös tengert, mégsem hittek 
Istenben. A hála helyett zúgolódtak és a mennyei eledelt, a mennyei mannát megvetették. Azt 
mondták, hogy hitvány eledel. Pedig nem kellett érte megdolgozni. Az ölükbe hullott. A 
hitvány eledel a King James verzióban úgy hangzik, hogy könnyű kenyér, ami a mi 
szóhasználatunk szerint azt jelenti, hogy silány, nem megfelelő. Tehát ők így tekintettek Isten 
bőséges, folyamatos ellátására.  

A Zsoltárok 78-ban a 24-es, 25-ös verset nézzük és meglátjuk, hogy Dávid szerint a 
manna az angyalok kenyere. Hogyha az angyalok ezt fogyasztották, akkor az biztos, hogy jó. 

Zsoltárok 78,24–25. 
24. És hullatott reájuk mannát, eledelül, és mennyei gabonát adott nékik. 
25. Angyalok kenyerét ette az ember, bőséggel vetett nékik eleséget. Ámen. 
Amíg 40 évig ezt ették, nem dagadt meg a lábuk, nem volt köztük egyetlen gyenge ember 

sem, ugyanis Isten ellátta őket olyan étellel, amely távol tartotta tőlük a betegséget. Ez a 
manna naponta hullott, és naponta csak annyit volt szabad összegyűjteni, amennyi a napi 
szükségük, mert megromlott. A szombat miatt dupla adagot szedtek, de akkor nem volt 
semmi baja ennek a mannának, ennek a mennyei kenyérnek. Tehát nekik csak annyi volt a 
dolguk, hogy kimentek és összegyűjtötték, de ők ezt nem becsülték meg. Krisztus Testének 
nem lenne szabad ugyanezt a hibát elkövetni. A manna egy hasonlat volt Jézusról. Jézus az 
élet kenyere.  

János 6,35. 
Jézus pedig monda nékik: Én vagyok az életnek ama kenyere; aki hozzám jön, 

semmiképpen meg nem éhezik, és aki hisz bennem, meg nem szomjúhozik soha. Ámen. 
János 6,31. 
A mi atyáink a mannát ették a pusztában; amint meg van írva: Mennyei kenyeret 

adott enniük. Ámen. 
Mi, hívők ne tekintsünk hitvány eledelként Jézusra. A tanítások szélére száműzve őt. Nem 

akarom megint a vallás témáját felhozni, de sok helyen Jézus vagy nincs, vagy nagyon a 
tanítások szélén van. Nem mindenhol van a kellő hangsúly Jézuson. Sok helyütt túlzottan a 
törvényre, vagy az alapelvekre fókuszálnak.  

1Korinthus 1,23–24. 
23. Mi pedig Krisztust prédikáljuk, mint megfeszítettet, a zsidóknak ugyan 

botránkozást, a görögöknek pedig bolondságot; 
24. Ámde maguknak az elhívottaknak, úgy zsidóknak, mint görögöknek Krisztust, 

Istennek erejét és Isten bölcsességét. Ámen. 
Aki nem Krisztusra és az ő elvégzett munkájára összpontosít, az nem rendelkezik sem 

Isten bölcsességével, sem Isten erejével. Megfordítva: ha szeretnéd birtokolni Isten 
bölcsességét, Isten erejét, akkor Jézusra kell fókuszálni. Jézus a valódi kenyér a Mennyből és 
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csak ő tud megelégíteni, semmi más. Az ördög fél minden olyan gyülekezettől, ahol Krisztus 
keresztjét prédikálják, illetve a megváltást prédikálják. Mert tudja, hogyha megismerik Isten 
áldozatát, a keresztre feszített Jézus munkáját, akkor ezzel egyidejűleg felismerik az irgalmas 
és a szerető Istent. Mert ha emlékeztek rá, gyerekkorunkban nem a szerető Istenről beszéltek.  

Hallottam éppen a hétvégén, hogy egy kórház kápolnájában egy Mikulás ünnepséget 
rendeztek meg és az egyik pásztor lánya elvitte az unokáját is, mert ott valamilyen kezelésben 
részesítették a kicsit. És hátrafelé menetbe kapcsolt, mikor meghallotta, hogy a plébános úr 
azt magyarázza a gyerekeknek, hogy a betegség jó. Tehát ott nem a Krisztusról prédikálnak, 
ahol ilyet beszélnek. Ugyanis a János 8,32 azt mondja, hogy megismeritek az igazságot, és az 
igazság megismerése szabadokká tesz titeket. 

János 8,32. 
És megismeritek az igazságot, és az igazság szabaddá tesz titeket. Ámen. 
Az Ószövetségben a mannát napi adagokban szedték, ez azt jelenti az újszövetségi időben, 

hogy naponta vegyük magunkhoz az Igét, és ne a régi kijelentéseken, azaz ne a régi mannán 
időzzünk, hanem vegyük a friss mannát magunkhoz naponta. 

3. Jézus, mint érckígyó 
János 3,14.  
És amiképpen felemelte Mózes a kígyót a pusztában, akképpen kell az ember Fiának 

felemeltetnie. Ámen. 
Ez egy biblikus példázat és Jézus is használta a tanításaiban. Az Ószövetségben az 

érckígyó Jézus előképe, mert az örök életnek a reménysugara. 
A 4Mózes 21-hez lapozzunk el és itt két igét nézzünk meg. 
4Mózes 21,6–9. 
6. Bocsáta azért az Úr a népre tüzes kígyókat, és megmardosák a népet, és sokan 

meghalának Izrael népéből. 
7. Akkor méne a nép Mózeshez, és mondának: Vétkeztünk, mert szólottunk az Úr 

ellen és ellened; imádkozzál az Úrhoz, hogy vigye el rólunk a kígyókat: És imádkozék 
Mózes a népért. 

8. És monda az Úr Mózesnek: Csinálj magadnak tüzes kígyót, és tűzd fel azt 
póznára; és ha valaki megmarattatik, és feltekint arra, életben marad. 

9. Csinála azért Mózes rézkígyót, és feltűzé azt póznára. És lőn, hogy ha a kígyó 
valakit megmar vala, és az feltekinte a rézkígyóra, életben marada. Ámen. 

Mint említettem, a mennyei eledelt, a mannát hitványnak nevezték. Elkezdtek zúgolódni, 
és a zúgolódásnak mi lett a következménye? Ítélet szállt rájuk. Az ítélet pedig tüzes kígyó, a 
mai szóhasználat szerint mérges kígyók voltak, sok embert megmartak, és sokan meghaltak. 
Ismerd fel azt, hogy ezek a mérges kígyók mindig ott voltak a pusztában. Nem akkor lettek 
odatelepítve. De mi történt? Amikor jött az ítélet, akkor Isten védelme felemelkedett róluk. 
Addig nem okozott kárt bennük, amíg a védelem rajtuk volt, hanem miután a védelem 
felemelkedetett róluk, jöttek a problémák. Szeretném kihangsúlyozni, hogy az Ószövetségben 
lett a védelem felfüggesztve. Az isteni védelem.  

A kegyelem újszövetsége alatt Isten soha nem fogja a védelmet levenni rólunk. Persze az 
Ige igaz, hogy ki mit vet, azt arat. Errefelé jövet hallgattam az imakonferenciát, hogy lépést 
tartsak a feladatokkal és ott volt benne, hogy a védelem, Isten védelme mindig velünk van. 
Soha ne felejtsétek el, illetve, ha rossz szavakat ejtettünk ki, akkor azokat hatástalanítsuk. 
Nemcsak a mi életünkben, hanem a család, vagy a környezet vagy éppen egy szent életében. 
Mert ha beszélgettek egymással, akkor óhatatlanul előfordul, hogy nem mindig igei dolgok 
hagyják el a szánkat, de nem kell kétségbe esni, hanem azokat meg lehet semmisíteni. 
Gyökérkezelés. Úgyis mondják, hogy el kell átkozni azokat a rossz magokat. Ez nem biztos, 
hogy mindenkinek, minden ember fülének tetszik, tehát egy világi ember nem tudja mi az, 
hogy elátkozni, vagyis megijed tőle, de egyszerűen lehet azt mondani, hogy hatástalanítom azt 
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a kijelentésedet. Ne keljen ki, ne hozzon neked rossz gyümölcsöt. Az Ószövetség olvasásakor 
ezt tartsd szem előtt, és helyesen fogod értelmezni akkor az Írásokat, hogy Isten az 
Újszövetségben nem veszi le rólad a védelmet. És minél többet veszel a szent vérből, minél 
bőségesebben veszed a szent vért kitartás vagy pedig a szövetség vérének felemelése céljából, 
annál nagyobb a szabadulás, az áttörés, annál nagyobb az eredmény. 

Amikor az embereket a kígyók mardosták és pusztították, mit tettek az emberek? 
Mózeshez futottak. Mózes, imádkozz! És Isten megadta a választ. Mózes készíts egy 
érckígyót. A ti Bibliátokban bronz vagy réz szerepel? A héberben ez a szó jelenti a bronzot is 
meg a rezet is.  

Joseph Prince bronzot említ a tanításában, hogy bronzkígyót készített Mózes és a póznára 
fölhelyezte úgy, ahogy Isten mondta. A bronzkígyó a póznán egy előkép Jézusról a kereszten 
függve. És mindjárt megtudjátok, hogy miért bronz volt ez. Jézus miért hasonlította magát 
egy kígyóhoz? Amikor ő tiszta volt, hibátlan volt és szeplőtelen volt. Az ok a következő: 
Jézusra a kereszten az az átok szállt, amit az emberiség érdemelt volna, amit mi érdemeltünk 
volna. (A belső szervekben van gyógyító kenet. Köszönjük az Úrnak.) 

Tehát Jézusra az az átok szállt, amit az emberiség érdemelt volna, vagy más szóhasználattal 
Jézus elhordozta az emberiség bűnét, az ítélet őrá szállt az emberiség helyett. Jézus a kereszten 
kígyóvá lett, hogy mi szabadok lehessünk. Ha Istent beengeded az életedbe, ő széppé tesz 
minden eltorzított dolgot. Minden eltorzított dolgot. A kereszt áldozata által a bűnös kígyó a 
kegyelem szimbólumává vált. Mózes miért bronz és nem valódi kígyót tett a póznára?  

Egyrészt mert Isten azt mondta, hogy érckígyót tegyen fel, de igazából az ok a következő: 
mert az, ha élő kígyót tesz fel, akkor az tönkretette volna a hasonlatot, mint jézusi előképet. 
Jézus ugyanis nem bűnös testben jött a földre, hanem a bűn testének hasonlatosságában. A 
Róma 8,3 írja, otthon megnézhetitek. Tehát Ő a bűn testének hasonlatosságában jött. Jézusban 
nem volt bűn, ezért nem lehet Jézust valódi kígyóként ábrázolni. Miért bronzkígyó a hasonlat? 
Azért, mert a bronz az ítéletről szól az egész Bibliában.  

Az Ószövetségben az égőáldozat oltára akácfából készült és bronzzal volt beborítva. 
Áldozat. A kereszten is egy áldozat történt. Tehát innen jön az, hogy a bronz egy áldozat, 
illetve áldozati előkép. Jézus bronzkígyóként ábrázolva egyenlő azzal, hogy Isten ítélete 
Jézusra szállt a kereszten.  

Isten nem akarja, hogy a terheinkre tekintsünk. Nem akarja, hogy a problémáinkra 
tekintsünk. Isten azt mondja, hogy nézz Jézusra, aki a kereszten volt és élni fogsz.  

A forgóban jelent meg a gyógyító kenet. Van gazdája? Dicsőség Istennek. Nem feledkezik 
meg az Úr rólad.  

A bronzkígyót póznára szegezték. Mózes magasra emelte, hogy Izrael népe láthassa. 
Ugyanezen a módon Isten felemelte a felszegezett Fiát, hogy a világ láthassa Őt. Gyönyörű 
párhuzamok ezek. Aki Jézus testére néz és látja a bűneinek a büntetését, annak megvan a 
megváltása, mert felismeri, hogy Jézus volt az áldozat őhelyette. 

A Biblia nem azt mondja, hogy Mózesre tekints, mert akkor a törvényre tekintenénk 
valójában. Azt mondja, hogy tekints Jézusra, aki bronzkígyóként meg lett feszítve helyettünk. 
Csakis a keresztre feszített Krisztus lehet a mi megváltásunk, a mi megváltónk. Sohase a saját 
erőfeszítéseidben bízz, ne az alkalmatlan voltodra tekints, mert a vádló azt mondja, hogy ezt 
tetted, azt tetted, nem vagy igaz. De valld meg naponta, hogy a szent vér folyamatosan 
megtisztít. Te Isten igazsága vagy Krisztusban, ezt a szent vér elvégezte. Pont, punktum, 
nincs tovább. Ördög, ha vitatkozni akarsz, akkor menj Jézushoz! 

Tölts időt Jézussal, ismerd meg az ő kereszten bevégzett munkáját. Kihangsúlyozom, 
hogy bevégzett. Tehát nincs mit hozzátenni. Nem kell olyan szertartásokat folytatni, mint a 
Fülöp szigeteken, hogy keresztre feszíttetik magukat húsvétkor. A tv-ben biztos láttátok.  

Kezdd el keresni a Jézusra vonatkozó Írásokat. Ahogy a Szent Szellem felfedi Jézus 
csodálatos voltát, a szíved örvendezni fog. Örvendezni fog azon, hogy egy csodálatos 
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Megváltód van. Vedd le a tekinteted a saját sebeidről és helyezd át a te megmentődre, Jézusra 
és maradjon is ott a fókuszod.  

Figyeljétek meg, amikor az utcán közlekedtek, vagy boltban vagytok, hogy az emberek 
hogy mennek. Sokszor lehajtott fejjel, de aki Krisztusban van, az nem így fog menni. Olyan 
súlyok és terhek vannak a világi embereken, hogy egyszerűen nem tudják a fejüket felemelni. 
Nem is tudják, hogy hova kell nézni.  

Tehát hogyha a keresztényt ér egy probléma, egy teher, akkor billentse meg a fejét fölfelé. 
Tehát ha lefelé néz, akkor a szája is lefelé fog görbülni, de ha fölfelé néz, akkor mosoly fakad 
az arcán, kiül a hit az arcára és ott lesz az öröm. Tehát az öröm és a hit az karöltve jár, ne 
felejtsétek el. A kettő egymást erősíti, a kettő, amikor együtt összefog, akkor ott áttöréseknek 
kell jönni. A Biblia azt mondja, hogy az Úr öröme az én erősségem. Egy másik helyen azt 
mondja, hogy a vidám szív a legjobb orvosság. Az én első pásztorom szokta mondani, hogy 
mikor ránézett a gyülekezetre, gondolom, bejöttek jó nagy terhekkel, hogy te nem savanyú 
uborka lében keresztelkedtél meg, hanem Szent Szellemben és örömben. (A bal lábszár 
csontjában még mindig ott van a kenet.) 

Valakinek mondtam egy példát, hogy a fel nem ismert veszély ellen nem lehet védekezni. 
A környékünkön nincsenek nagy folyók, de azért a televízióból tudjuk, hogy amikor árvizes 
időszak van, akkor bizony gátra kell menni az embereknek. Vannak gátőrök, akik 
folyamatosan vizsgálják a gátnak az állapotát, mert egy ici-pici kis vakond, ha átfúrja a gátat, 
mert neki ez a dolga, hogy furkáljon, akkor a víz elkezd jönni azon a pici lyukon. Éppen, hogy 
csak szivárog, de egy idő után a víz ezt kitágítja, és – az úgymond védett oldalon – megjelenik 
a buzgár. Ha erre nem figyelnek oda, akkor ez a lyuk annyira kitágulhat, hogy gátszakadás is 
lehet belőle. Tehát nekünk ugyanígy fel kell figyelnünk, meg kell ismernünk, hogy milyen 
ellenünk készült gonosz tervek vannak és ezért meg kell tenni a megfelelő lépést. (A csípőben 
jelentkezik a gyógyító kenet, köszönjük az Úrnak.) 

Fordítsuk meg ezt a dolgot, hogyha az utadba kerül egy hegy vagy egy gát, egy korlát, de 
maradjunk a gátnál, mert így jön össze a kép, ami akadályoz. Csinálj úgy, mint a kőbányában. 
Befúrnak egy lyukat, beleteszik a robbanóanyagot, meggyújtják, beindítják a robbanást, 
lehullik a kő, aztán hozzák útépítésre. 

Tehát hogyha előtted van egy akadály, akkor ne állj meg. Fúrjál lyukat abba a gátba, a 
hegybe és robbantsd fel. A dünamisz velünk van az első Pünkösd óta, a Szent Szellem, 
úgyhogy ez az erő a rendelkezésünkre áll.  

 
Most a vese tájékán dolgozik a Szent Szellem. Köszönjük az Úrnak! Nagy karbantartást 

végez. Halleluja! A pesti tanításból most nem lesz összefoglaló, mert az időbe nem férne bele. 
Az volt a címe, hogy „Akinek van füle…” 

Hálát adunk az Úrnak, hogy itt voltatok és befogadtátok az Igét. 
 
*A barna színnel jelzett részek más fordításból származnak. 

A felhasznált bibliai versek a King James kiadás számozását követik. 


