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A KEGYELEM AJÁNDÉKA – 11. A kegyelem tanít 
 Bor Ferenc élőben elhangzott tanításának nyers szövege 

Ságvár, 2015. 06. 15. 

 
Köszönjük, Atyám, a Te hatalmas kegyelmedet, amely növekszik felettünk és hálát adunk 

azért, hogy ez a kegyelem tanít bennünket. Minden dicsőség, Uram, a Tiéd. Megáldjuk Jézus 
nevében a gyülekezet valamennyi tagját, hozzátartozóját, szeretteit, mert ezzel természetfeletti 
erőt szabadítunk el felettük és megadjuk a változás lehetőségét.  

Szólunk a Kősziklához, adjon szeretetet. Szólunk a Kősziklához, hogy adjon békességet 
az otthonunkba és a szívekbe. Szólunk a Kősziklához, hogy adjon megoldásokat a 
helyzetekre, gyors megoldásokat. 

Köszöntsd a szomszédodat és hívd fel a figyelmét arra, hogy a kegyelem tanít. Halleluja! 
Szeretettel ölelünk benneteket. Köszönjük az Úrnak a tegnapi áldott napot. Bízom benne, 
hogy mindenki jól érezte magát, aki el tudott jönni. A tegnapi áldott nap után egy boldog, 
békés hetet kívánok mindenkinek, részletezve: kitartó hétfőt, pompás keddet, mesés szerdát, 
örömteli csütörtököt, hálás pénteket, nyugodalmas szombatot és áldott vasárnapot. 

A múltkoriban volt szó a hálaadó szívről. Két példát szeretnék elmondani, ami ugyan 
ellenpélda, mert abból is lehet tanulni. Egyiket egy régi kollégám mesélte, hogy 
Balatonföldváron éppen kerekezett az úton, és volt egy árok, amiben víz is szokott lenni. Egy 
részeg ember az árok partjáról fejjel lefelé a víz felé lógott. A kollégámban rögtön felötlött, 
hogy egy kicsit csúszik még lefelé, belelóg az arca és megfulladhat a kevés vízben is. 
Kiráncigálta, hálát várt, de éppen ledorongoló hangon szólt hozzá az illető valami oknál 
fogva. Ilyen esetben valóban egy hálaadó szívnek kellene lenni, hogy ez az ember 
megmentette az életét.  

Egy másik eset. Éjszakás voltam a vasúton, reggel mentem haza, és azért az éjszakai 
műszak nem egy olyan jaj, de jó. A másnap az teljesen semmit érő, aki csinált már éjszakát, 
az tudja. Megjött a forgalmista, az éjszakás, és áttelefonált hat óra környékén, hogy 
cserélhetnénk-e? Mondtam, hogy persze, csak szóljál időben és akkor cserélünk. Szoktunk 
ilyet csinálni. Azt mondja, hogy nem majd, hanem most. De nem az igazat mondta, hogy 
ivott, hanem azt mondta, hogy rokonok, vendégek jöttek. Azt mondtam, az nem olyan fontos 
dolog, én nem aludtam ki magam, nem vállalom az éjszakát. Éjszaka után az éjszakát. Már 
ágyban voltam, lefeküdtem, és zörgetnek az ajtón. Végül is a vasútbiztonsági osztály egyik 
munkatársa kijött és leszondázta. Én voltam a legközelebb, mert a MÁV épületben voltam és 
szóltak, hogy Feri gyere, le kell váltani, mert ittas. Mondtam, hogy nem aludtam. Akkor is le 
kell váltani –mondták –, mert nincs más. Amikor bemegyek a forgalmiba, ez a leváltott 
kollegám, mit gondoltok, mit mondott? Na, látod, mit csináltál? Úgy vélte, énmiattam bukott 
le. Vannak ilyen élethelyzetek, de a hálaadó szív igazából nem erről szól.  

Ma az Úr mutatott igeverset a segítőszolgálatosoknak. Az 1Korinthus 16-ban található, a 
15-16-os vers. Korábban érintettük azt az Igét már, hogy szolgálat a szolgálatban. Tehát van 
egy nagyobb szolgálat, és abban vannak kisebb szolgálatok. A nagyobb szolgálat alá kell 
vetniük magukat a kisebb szolgálatoknak, hogy az együttműködés tökéletes legyen.  

1Korinthus 16,15–16. 
15. Intelek pedig titeket, atyámfiai, hiszen tudjátok, hogy Stefanásnak házanépe 

Akhája zsengéje, és ők a szenteknek való szolgálatra adták magunkat. 
16. Hogy ti is engedelmeskedjetek az ilyeneknek, és mindenkinek, aki velük szolgál és 

fárad. Ámen. 
Ez pont arról szól, hogy vannak drága életek, akik az életüket a szentek szolgálatára 

szentelték, és vannak mellettük oszlopok, támogatók, segítők. Tehát van egy pásztor, akinek 
van egy segítő csapata, egy-két-három fő. Őket tisztelet illeti, mert az Urat szolgálják. Ez úgy 
megragadott ma is, ezért gondoltam, megosztom veletek. A drága Szent Szellem ajándékai 
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működésben vannak a csukló területén, az ízület területén és a vádliban mutatta az Úr. Utána 
megjelent az egész lábszárban a gyógyító kenet. A szem területén, az egész fogazatban és a 
fültő környékén jelent meg a gyógyító kenet. A hit kezével nyúljatok ki, vegyétek el, mert 
nektek készítette az Úr. Ha nincs köztetek, aki el tudná venni, akkor kiárasztjuk a szükségben 
levők felé, mert nem biztos, hogy mindenki jelen van, akit az Úr szeretne a gyógyító 
szándékával megérinteni.  

 
Folytatjuk a Kegyelem ajándéka sorozatunkat. A 11. rész következik. A mai tanítás címe: 

A kegyelem tanít. Azt a címet is adhattam volna, hogy a valós megtérés. Mert azt is érintjük.  
1. A gondolkodás megváltoztatása  
Vannak drága szentek, akik nagyon éhezik az Igét, és mind többet és többet szeretnének 

tudni Istenről, tehát ismeretre vágynak. Akik többet szeretnének hallani a kegyelemről, 
azoknak ismerniük kell, hogy mi a megtérésnek a jelentése.  

Róma 2,4. 
4. Avagy megveted az Ő jóságának, elnézésének és hosszútűrésének gazdagságát, 

nem tudván, hogy az Istennek jósága téged megtérésre indít? Ámen. 
Isten jósága megtérésre indít. A görög metanoeno azt jelenti, hogy a gondolkodás 

megváltoztatása. Tehát a megtérés szó a görögben így hangzik, hogy változtassuk meg a 
gondolkodásunkat. A vallásos neveltetés helytelenül abba az irányba vitte az embereket, hogy 
búslakodjanak, illetve bánatot értettek a megtérés alatt. Ezzel a kérdéssel foglalkozik a 
következő Igénk. 

Máté 3,2. 
2. És ezt mondja vala: Térjetek meg, mert elközelített a menny királysága. Ámen. 
Itt is találkozunk a térjetek meg kifejezéssel. Ez magyarra fordítva annyit jelent, hogy 

változtassátok meg a gondolkodásotokat, mert elközelített a Mennyek királysága. Annak 
megfelelően kell gondolkodnunk. A megtérés szó használata nélkül, amikor a felkent Igét 
prédikálják, akkor is folyamatos a megtérés, mert az új ismeret birtokában a gondolkodás 
folyamatosan változik. Az elmék változáson mennek keresztül, ahogy hallgatják az 
Evangéliumot prédikálni. Így az emberek elmebeli kötésektől szabadulnak meg, amikor 
befogadják az igazságot. Tudjuk, hogy az is le van írva a Bibliában, hogy az igazság 
megismerése szabaddá tesz.  

E tanítás hallgatásakor is folyamatban van a megtérés, azaz a gondolkodásnak a 
megváltoztatása. Ugyanis az elme megújul Jézus jó hírével, mert amikor a Jézus jó hírét 
halljuk, akkor az elme megújul. Egyre jobban tudatában leszünk annak, amit Jézus elvégzett a 
kereszten. Egyre jobban tudatában leszünk annak, hogy Krisztusban megigazulást nyertünk és 
tiszták vagyunk, mert a szent vér ezt a munkát elvégezte. Amikor elfogadod a kijelentéseket, 
hogy nem vagy már az ószövetségi törvény alatt, hanem az újszövetségi kegyelem alatt, akkor 
a Biblia ezt megtérésnek nevezi, mert a gondolkodás átállt az egyik hullámhosszról, az 
ószövetségi hullámhosszról az újszövetségi kegyelem hullámhosszára.  

2. Megtérés a holt cselekedetekből  
A krisztusi alaptanok megtalálhatók a Zsidó levél 6. fejezet első verseiben. Hat darab 

krisztusi alaptan van. Meg lehet számolni. Mi most csak az első verset olvassuk, mert a 
megtérés témáját ez érinti. 

Zsidó 6,1. 
1. Annakokáért elhagyván a Krisztusról való kezdetleges beszédet, törekedjünk 

tökéletességre, nem rakosgatván le újra alapját a holt cselekedetekből való megtérésnek, 
és az Istenben való hitnek. Ámen. 

Az első krisztusi alaptan a holt cselekedetekből való megtérés. Az Újszövetségben nem a 
bűnből kell megtérni, hanem a holt cselekedetekből. Miért? Mert a gyökér a holt cselekedet, 
és ennek gyümölcse a bűn. A holt cselekedetből fakad, növekszik ki a bűn.  
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A lábszárban a kenet erőteljes, ez már a csont környékén van, köszönjük az Úrnak.  
Mint hallottátok, a hitünk első alapköve a holt cselekedetekből való megtérés. Itt a 

versben benne van a második is, hogy az Istenben való hit. Mi a holt cselekedetekből való 
megtérésre fókuszáljunk. Az úgymond jó cselekedetek is holtak akkor, amikor saját erőből 
kíván valaki megigazulni és nem a szent vér tisztító ereje által. Ha azért imádkozik a 
keresztény, hogy összhangba kerüljön Istennel, akkor az egy holt cselekedet. Viszont, ha azért 
imádkozik egy keresztény, mert összhangban van Istennel és tudja, hogy Ő szeret, akkor 
abban az imában erő és hatalom van.  

Különbség van a két ima indítéka között. Az első a holt cselekedet, ami nem hoz 
gyümölcsöt. A második pedig az élő cselekedet a kegyelem által. Ugyancsak hasonló az eset, 
hogy a Biblia tanulmányozásából önmagában nem válhat valaki igazzá. De ha azért 
tanulmányozza valaki a Bibliát, mert tudja, hogy Krisztusban igazzá tétetett és a Biblia Isten 
szerelmes levele, akkor kincsek fognak megnyílni a számára Isten Igéjéből.  

Nem is tudom, hol mondtam nemrég, hogy aranyat lehet úgy kitermelni, hogy kimennek a 
folyó, vagy a Duna partjára és mossák a homokból az ici-pici kis szemcséket. Vagy fogják a 
csákányt, és mint régen a kabaréban, hogy a fiúk a bányában dolgoznak, belemennek a hegy 
gyomrába mélyen, ahol érc van, aranyérc. Melyik aranykereső jár jobban? Melyik lesz 
sikeresebb? Aki leás a mélyre. Mert a homokszemekből, azokból az apró szemcsékből nagyon 
sokat kell összegyűjteni, hogy valami értéket tudjon produkálni belőle. De ha leás a mélybe és 
feltár egy részt, ahol megtalálható az aranyrög, és talál több kiló aranyat, akkor élete végéig 
nem lesz gondja. Ugyanez lesz, ha Isten Igéjének a mélyére leásunk, akkor sokkal nagyobb 
kincseket találunk. Ahhoz, hogy leássunk az Ige mélyére, az Igével időt kell tölteni. Időt kell 
tölteni, mégpedig meg kell rágni, meg kell emészteni.  

Bizonyára már itt is mondtam, hogy egy ismerős – újjászületett katolikus testvér –, 
egyszer csak keresi a feleségét, hogy hol van a feleségem? Nincs meg a felesége. Benyit a 
fürdőszobába és ott ül a Bibliával, közben imádkozik. Megkérdezi, hogy mit csinálsz itt? Hát 
itt van ez az igevers, amit nem értek. Most nyelveken imádkozom, szeretném ezt az Igét 
megrágni és szeretnék belőle kijelentést venni. Tehát jó úton járt, mert amikor szellemben 
imádkozunk, akkor az ima felmegy az Atyához és akkor leszünk legközelebb Istenhez. Ez egy 
nagyon jó módja annak, hogy elmélyedjünk az Igében. Megrágjuk, megemésztjük és 
kijelentést veszünk belőle.  

A másik dolog pedig az, hogy az elme egy szűrő. Ha a hívők nem tartják tisztán az 
elméjüket, akkor a hallott Ige nem biztos, hogy lejut a szívükbe, vagy nem teljes mértékben 
ment le a szívükbe, a szellemükbe, mert el van dugulva. A kávéfőzőben is a szűrő néha 
eldugul, akkor azt ki kell cserélni. Tehát az elme egy szűrő szerepet tölt be, de nekünk az 
elménket tisztán kellene tartani ahhoz, hogy amit hallunk Igét, hallunk üzenetet, az le is 
jusson a szívbe. Gyökeret tudjon verni, fel tudjon növekedni és gyümölcsöt tudjon hozni.  

Másik érdekes dolog, hogy az ember hármas lény: szellem, lélek és test. A léleknek döntő 
szerepe van, hogy az ember melyik oldalra áll. Ha a lélek a szellem oldalára áll, akkor 
szellemi ember lesz, és szellemi dolgokat cselekszik. Ha a lélek nincs megújítva és a test 
oldalára billen, akkor testi keresztény lesz. A léleknek ilyen nagy szerepe van. Mindenesetre 
jó időt tölteni az Úrral, és kérjük, hogy adjon az Úr bőséges időt erre a feladatra, 
mindannyiótoknak.  

Márk 1,15.  
15. És mondván: Betelt az idő, és elközelített az Isten királysága; térjetek meg, és 

higgyetek az Evangéliumban. Ámen. 
Megint itt van a megtérés szó. A görög nyelvben ugyanaz, mint az előbbi esetekben 

említettem. Jézus a zsidóknak szólt és valójában azt mondta, hogy változtassátok meg a 
gondolkodásotokat és higgyetek az Evangéliumban. Én ki fogom hullatni az véremet. A 
szenvedésem és kínom által minden bűnötök el lesz törölve. Ez a vers magyarra fordítva ezt 
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jelenti. Amikor újjászületett keresztényeket ostoroznak, akkor gyakorlatilag Jézus vérét 
bántalmazzák. Általában nem tudják, de ezt teszik. Ha netán még a törvény alatt élnél, akkor 
ideje megtérned, és elhinni az Evangélium kegyelemre vonatkozó üzenetét.  

Most két történet következik, és ezeket szembe állítjuk, hogy lássuk a törvény és a 
kegyelem közötti különbséget.  

3. Egy fogyatkozás  
Lukács 18,18-23.  
18. És megkérdé Őt egy főember, mondván: Jó Mester, mit cselekedjem, hogy az 

örök életet elnyerhessem? 
19. Monda pedig néki Jézus: Miért mondasz engem jónak? Nincs senki jó, csak egy, 

az Isten.  
20. A parancsolatokat tudod: Ne paráználkodj; ne ölj; ne lopj; hamis tanúbizony-

ságot ne tégy; tiszteld atyádat és anyádat.  
21. Az pedig monda: mindezeket ifjúságomtól fogva megtartottam.  
22. Jézus ezeket hallván, monda néki: Még egy fogyatkozás van benned: Add el 

mindenedet, amid van, és oszd el a szegényeknek, és kincsed lesz a mennyekben; és jer, 
kövess engem. 

23. Az pedig ezeket hallván, igen megszomorodék; mert igen gazdag volt. Ámen.  
Gondolom, a történet ismerős. Egy fiatal főember egy kérdéssel ment Jézushoz. Hogyan 

lehet elnyerni az örök életet? Az emberek többségét foglalkoztatja ez a kérdés a mai napon is. 
A helyes válasz mi lett volna? Az lett volna a helyes válasz Jézus részéről, hogy higgy 
énbennem és örök életed lesz. De Jézus nem ezt a választ adta. Helyette a következőt mondta: 
a parancsolatokat tudod, és elkezdte sorolni neki. Jézus a tízparancsolatot adta ennek a fiatal 
főembernek. Vajon miért? Azért, mert ez a fiatal főember büszkeséggel jött az Úrhoz, mert 
azt hitte, hogy ő kiérdemelheti az örök életet a cselekedetek által.  

Amikor egy keresztény a saját erőfeszítéseivel megy Jézushoz, akkor Jézus a mózesi 
törvényt adja neki, mert igazából cselekedetekben van benne. A főember mit válaszolt? A 
törvényt betartottam. Egy elképesztő állítás, hogy a gyermekkorától megtartotta. Ilyen nem 
lehetséges. Néhányan ma is úgy gondolják, hogy a törvényt képesek megtartani, de ez 
lehetetlenség. Jézus megmutatta, hogy Isten törvénye az emberi erőfeszítéseken felül van. 
Jézus nem dicsérte meg ezt a fiatalembert, helyette azt mondta, hogy még egy fogyatkozásod 
van. Van még egy hiányosság az életedben.  

Ha dicsekszel, hogy megtartod a törvényt, akkor Jézus azt mondja, hogy találok benned 
egy fogyatkozást, mert nincs olyan, aki meg tudná tartani az összes törvényt. Ez a gazdag 
főember a vagyonától nem volt képes megszabadulni, és az Úr szolgálatára egy fillért sem 
adott. Nem volt képes rá. Jézus az első parancsolatot adta, ami a 2Mózes 20,3-ban olvasható. 
Nem régen olvastuk is, hogy ne legyenek előtted idegen istenek. Az idegen isten alatt a pénz 
is értendő, mert ha valaki a javakat Istennél magasabbra helyezi, akkor az bálványként 
szerepel az Ő életében. Mivel a fiatal főember életében bálvány volt a pénz, az anyagiak, így 
semmit nem volt képes adni az Úr szolgálatára. Egy nagyon szép gondolat következik. 
Csodálatos kiváltság Jézust követni.  

Ez a fiatalember viszont elszalasztott egy lehetőséget. Ahogy visszagondolok, akikkel 
elindultam én is 15 évvel ezelőtt, azok közül is lemorzsolódtak valami oknál fogva. Nem a mi 
tisztünk, hogy ezt vizsgáljuk, de már nincsenek a szolgálatban. Most jut eszembe, hogy 17 
éve kezdtem el az Úr szolgálatát, június közepén. Hálát adok az Úrnak, hogy lépésről lépésre 
sikerült előre haladni Ővele.  

Ez a fiatal főember a nagy kérkedésében az első parancsolatot sem tudta megtartani, hogy 
ne legyen előtte más isten. Jelen esetben a pénz. Ha valaki az önmegigazítását fitogtatja, Jézus 
a törvény szerint rá fog mutatni, hogy van még egy hiányosságod. Mert lehetetlen, hogy 
valaki az összes törvényt képes legyen betartani.  
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4. A kegyelem szíveket nyit 
A fiatal főember után most megvizsgáljuk Zákeus történetét. Két ellentétes példa. A 

Bibliában egymás után van, de valószínű, hogy időrendben ez nem egymás után következett, 
csak a Szent Szellem rendezte így össze, mert az egyik fejezetben a fiatal főember, a 
következőben pedig a Zákeus története van. 

Lukács 19,1–10.  
1. És Jézus bemenvén, általméne Jerikón.  
2. És ímé, volt ott egy ember, akit nevéről Zákeusnak hívtak; és az fővámszedő volt, 

és gazdag.  
3. És igyekezett Jézust látni, ki Ő; de a sokaságtól nem láthatta, mivelhogy termete 

szerint kis ember volt. 
4. És előrefutván felhága egy eperfüge fára, hogy Őt lássa; mert arra volt elmenendő. 
5. És mikor arra a helyre jutott, feltekintvén Jézus, látá őt, és monda néki: Zákeus, 

hamar szállj alá; mert ma nékem a te házadnál kell maradnom.  
6. És sietve leszállt, és örömmel fogadta Őt. 
7. Mikor ezt látták, mindnyájan zúgolódtak, mondván hogy: Bűnös emberhez ment 

be szállásra. 
8. Zákeus pedig előállván, monda az Úrnak: Uram, ímé, minden vagyonomnak felét 

a szegényeknek adom, és ha valakitől valamit patvarkodással elvettem, négyannyit adok 
helyébe. 

9. Monda pedig néki Jézus: Ma lett üdvössége ennek a háznak! Mivelhogy ő is 
Ábrahám fia. 

10. Mert azért jött az embernek Fia, hogy megkeresse és megtartsa, ami elveszett.  
Ez a 10-es vers is nagyon gyönyörűséges. Jézus jövetelének a célja itt van leírva. Azért 

jött, hogy megkeresse és megtartsa, ami elveszett. Zákeus – mint hallottuk – egy alacsony 
termetű ember volt, de kívánta megpillantani Jézust. Vágyott arra, hogy az Urat láthassa, és 
mivel a tömegből nem tudott kellőképpen kilátni, ezért felmászott egy fára, onnan nézte 
Jézust. A vámszedők minden bizonnyal korrupt emberek voltak és néha többet vettek el, mint 
amennyit szabad lett volna.  

Ennek ellenére Jézus Zákeusnak nem a tízparancsolatot adta, mint a fiatal főembernek, 
hanem más történt. Jézus megmutatta az ő kegyelmét és a jóindulatát, mert meghívatta magát 
Zákeushoz, hogy nála vacsorázzon és nála szállásolja el magát. Amikor Zákeusnál volt már 
Jézus, akkor Zákeus egy megdöbbentő bejelentést tett, pedig Jézus nem mondott neki semmit.  

Azt mondta, hogy a vagyonomat elkezdem szétosztani. A felét a szegényeknek, és akitől 
többet vettem el – itt tűnik ki az, hogy ugye korrupt volt, nem volt igazságos –, azoknak meg 
sokkal többet fog visszaadni. Jézus reakciója mi volt erre? Azt mondta, hogy ma lett 
üdvössége ennek a háznak. Ma lett szabadulása annak a háznak. Tehát látjátok, hogy teljesen 
ellentétes dolog történt a fiatal főembernél, illetve Zákeusnál. 

Jézus a törvénnyel kérkedő fiatalnak a törvénnyel válaszolt. A gazdag fiatal nem volt 
képes adakozni az Úr munkájára. De amikor Jézus megmutatta a kegyelmét, jelen esetben 
Zákeusnak, akkor ez a kegyelem megnyitotta Zákeus szívét és megnyitotta Zákeus 
pénztárcáját. Tehát a kegyelem ereje valóságos megtéréshez vezet. Halleluja. 

Amikor az emberek megtapasztalják Isten kegyelmét, akkor egyszerűen nagylelkűvé 
válnak. Bőkezűvé teszi őket a kegyelem. Ez történt Zákeussal is. Zákeus szíve túlcsordult 
Isten szeretetétől és jóindulatától, és ez indította fel arra, hogy a vagyonából osszon szét. Ő 
csak Jézus megpillantását remélte a fáról, de Isten jósága felülmúlta az ő elvárását. Nemcsak 
megpillantotta Jézust, hanem Jézus hozzá ment vacsorázni és hozzá ment aludni.  

A korábban tanultuk, hogy Jézus jósága láttán Péter térdre esett, amikor szakadoztak a hálók 
a halfogástól. Zákeus meg olyan mértékben megtért, hogy a vagyonából elkezdett osztogatni. A 
törvény elítéli az önmegigazítást, de a kegyelem átváltoztatja a bűnöst. Zákeus nem büszkél-
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kedett úgy, mint a fiatal főember, nem büszkélkedett a törvény betartásával, így Jézus az ő 
kegyelmét tudta rázúdítani, és ez a kegyelem változtatta meg Zákeus hozzáállását, a szívét.  

Ma is vannak emberek, akik nem képesek elfogadni Isten kegyelmét, mert magukban 
bíznak, a saját cselekedeteikben. Amikor mi a törvényre támaszkodunk, akkor a törvény 
visszaadatik nekünk. A törvény pedig felfedi a hibáinkat, a fogyatkozásainkat, mert össze 
lehet vele hasonlítani, hogy ezen vagy azon a ponton elvétettük. Az interneten vannak KRESZ 
tesztek, ki lehet tölteni, és az ember a végén rájön, hogy mennyire ismeri, vagy nem ismeri a 
KRESZ szabályokat. Ez is ehhez hasonló, hogy végigfut az ember egy ilyen teszt soron, hogy 
itt és itt és itt elhibáztam.  

A törvény szerepe, mint tanultuk korábban az, hogy rámutasson arra, hogy a mi saját 
erőnk véges, korlátozott, tehát Isten erejére és kegyelmére kell támaszkodnunk. A törvény 
rámutat továbbá arra, hogy semmit nem tudunk megtenni annak érdekében, hogy 
kiérdemeljük Isten jóindulatát. Tehát cselekedetek által nem vagyunk képesek kiérdemelni 
Isten jóindulatát és a kegyelmét. 

A mennyei Atyánk, az Abba Atyánk arra vár, hogy mi feladjuk a saját erőfeszítéseinket, a 
saját cselekedeteinket, amelyek holtak. És ahogy megtérünk a holt cselekedetekből, Isten 
képes ránk zúdítani a bőséges kegyelmét. És mint említettem, a kegyelem valóságos 
megtérést terem. Tehát eléggé szembeötlő az eltérés a két történet között. Az egyik a 
törvényen alapult, a másik pedig a kegyelmen. Más a végeredménye az egyiknek, és más a 
végeredménye a másiknak. Tehát leszögezhetjük, hogy a kegyelem szíveket nyit meg.  

5. A belső átalakulás 
Titus 2,11-12. 
11. Mert megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek. 
12. Amely arra tanít minket, hogy megtagadva a hitetlenséget és a világi 

kívánságokat, mértékletesen, igazán és szentül éljünk a jelenvaló világon. Ámen. 
Felmerül egy kérdés: hogy ha nincs törvény, ha nincs a törvényből ismeret, akkor mi fogja 

irányítani a viselkedésünket, a cselekedeteinket? Ezzel kapcsolatban a keresztények 
aggodalmaskodnak, hogy ha nincs egy szabály, akkor a cselekedetek csak úgy kicsapongnak, 
és mindenki tehet bármit? Hát egyáltalán nem, mert a kegyelem fog megtanítani a helyes 
cselekedetekre. Hogyha valaki figyel a Szent Szellem vezetésére, a belső békességre, akkor 
tudja, hogy mikor tenne rosszat és mikor tesz jót.  

A kegyelem egy tanító. Ez a kegyelem tanította meg Zákeust is. Zákeus reakciója 
világosan mutatja, hogy ő megtért, azaz a gondolkodását megváltoztatta, mert elkezdett 
adakozni. A kegyelem az, ami valódi megtérésre indítja az embereket.  

Az újjászületés és a megtérés között van különbség. Vannak olyan felekezetek, ahol az 
újjászületés helyett a megtérés szót használják, de a kettő nem ugyanaz. Az újjászületés a 
belső emberünknek, a szellemünknek természetfeletti módon való újjáteremtése Isten által. A 
megtérés – mint az előbb is láttuk – a gondolkodásmód megváltoztatása, illetve egy téves 
útról való megtérés, visszafordulás a keskeny ösvényre, amikor az ember ezt felismeri. Van, 
amikor az újjászületés és a megtérés együtt van, de nem minden esetben. Van, amikor a 
megtérés az újjászületés után sokkal később következik be.  

A Saul esetét vesszük, őt az Úr meglátogatta a damaszkuszi úton, és ő azonnal meg is tért, 
mert felhagyott a keresztények üldözésével és elfogásával. Árasszuk ki a hitünket abban, hogy a 
Szent Szellem ugyanilyen módon ma is meg tud látogatni embereket, akikért imádkozunk, hogy 
fordítsa meg őket az úton és állítsa helyes irányba, adjon a kezükbe egy iránytűt. Adjon a 
kezükbe egy GPS-t, hogy tudják, melyik a keskeny út. Tehát mi már azt hiszem, tudatosan 
használjuk helyesen az újjászületést vagy pedig a megtérést, mert a kettő nem ugyanazt jelenti.  

A kegyelem nem egy felületes változást eredményez. A kegyelem a szívben, a belsőben 
egy átalakulást jelent. Azt is érintettük már a korábbiakban, hogy nem a tüzes ítéletről szóló 
prédikáció vezet megtérésre, hanem az Úr jósága. Tehát nekünk az Úr jóságát kell bemutatni 
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az elveszettek felé, vagy azok felé, akik újjászülettek és még nem tértek meg. Jézus mit tett? 
Megmosta a tanítványok lábát.  

A felkent tanítások hallgatása alapján szerezzetek több ismeretet Isten kegyelméből, az 
elvégzett munkájáról és a jóságáról, mert ez fog előrevinni. Kezdjétek el megváltoztatni a 
gondolkodásotokat, ha még nem tettétek. Ha folyamatban van, akkor folytassátok, mert ez 
vezet a megtéréshez. Gyakorlatilag a törvénytől az újszövetségi kegyelemig kell folytatni ezt 
az átalakulást. Nagyon sok keresztény még törvényben él. A múlt héten is szóltam erről. Hogy 
ezt nem eheted meg, meg azt sem eheted meg, ezt csinálhatod, azt nem teheted – ez nagyon-
nagyon szörnyű, vagy siralmas. Nem is tudom, milyen szóval illessem. Évezzétek Istennek 
meg nem érdemelt kegyelmét az Újszövetség alatt. Ez a zárógondolat.  

Ma kiküldtem már az igefalatokat, és kaptam is pozitív visszajelzést, hogy nagyon jó. Az 
volt a címe, hogy Álljatok ellen az ördögnek. Néhány gondolatot le is írtam, ami úgy jött. 
Beszéltem az egyik pásztortársammal, rajta keresztül is szólt az Úr néhány gondolatot, és ezt 
tanulmányozzátok, mert nagyon-nagyon fontos.  

Elsőként reggeli ima után Sanders pásztorunknak az egyik mondatát hozta az Úr az 
eszembe, ami úgy szólt, hogy álljatok ellen az ördögnek – mondja a Biblia –, de meddig, 
meddig? Hát addig, amíg el nem fut! Tehát ne add föl, légy szilárd, légy masszív és addig állj 
ellen, amíg el nem fut, mert neki el kell futni. Jézus nevére meg kell futamodnia. 

A másik dolog, hogy a bebörtönözöttek, megkötözöttek felé nekünk az a részünk, hogy az 
imáinkkal szabaddá tegyük őket. Tehát nem mehetünk el csukott szemmel emberek mellett, 
főképp ha tudjuk is, hogy milyen megkötözöttségben vannak.  

Egy pásztortársamnak volt egy álma. A férje megkötözöttségben volt, és az álom egy 
profetikus jelentéssel bírt. Álmában látta a férjét bent a rácsok mögött, ahol meg volt 
bilincselve. Ő mindenképpen be akart menni és ki akarta szabadítani, és nekiment a rácsnak, de 
visszapattant. Újra és újra nekiment hatalommal és próbálta egészen addig, míg a végén a 
rácsok megnyíltak. És aztán közel fért a férjéhez és meg tudta szabadítani a bilincsektől.  

Tehát ennek a tanúsága az, hogy egyrészt ne adjuk fel, és másrészt folyamatosan 
használjuk a hatalmunkat Krisztusban és menjünk neki az ördögnek. A Biblia azt mondja, 
hogy az egyenetleneket megegyenesíti előttünk, megnyílnak az ércajtók, a vas zárak 
levágatnak, és így tudjuk elérni a környezetünkben levők, akár gyülekezeti tagok vagy 
családtagjaink szabadulását. Tehát addig kell hitben megállni, amíg el nem fut az ellenség.  

A másik dolog, amire felhívta az Úr a figyelmemet, hogy ki kell azt is mondani, hogy 
„ördög, ellenállok neked!” Tehát ezt a szót ki kell mondani. Mert imádkozhatunk, meg 
imádkoztunk is, hogy kitartjuk a szent vért, és sok minden mást. Azok is mind jók, de ez se 
maradjon ki, hogy „ördög, ellenállok neked!” Akár a saját életemben, akár Gipsz Jakab 
esetében. Ellenállok neked, mert ő ezt nem tudja, ezt nem ismeri és én gyakorlok felette 
hatalmat. Így segíthetünk azoknak, akik megkötözöttségben vannak. Ebből kerekedett ki a 
mai igefalat sorozat, ebből a kis világosságból.  

Van egy nagyon szép kis megvallás. Most mondjuk el együtt, otthon pedig gyakorol-
hatjátok naponta: A bennem levő szeretet sokkal hatalmasabb, mint a másikban levő sötétség. 
A világosság képes kioltani a sötétséget. Ámen. 

Ezt már lehet, hogy túl régen mondtam, hogy ha bemegyünk egy sötét terembe, egy sötét 
szobába, akkor megnyomjuk a villanykapcsolót. Mi lesz a sötétséggel? Eltűnik. Ezt tegnap 
véletlenül gyakoroltam, mert bementem az egyik faházba. Az egyik szobában nyitva volt az 
ablak a másik szobában pedig sötét volt. Beléptem és fölkapcsoltam a villanyt. A sötétség 
eltűnt. Akik ott szundikáltak, azok fölébredtek. A lényeg az, hogy tegnap ezt gyakoroltam, 
hogy a világossággal kioltottam a sötétséget. Ezt jól jegyezzétek meg, írjátok fel a szívetek 
táblájára. A sötétség nem képes kioltani a világosságot. Viszont a világosság képes kioltani a 
sötétséget, megszüntetni a sötétséget. Halleluja. 
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Az 1Korinthus 13,4–8-ig a szeretet jellemzőit tartalmazza. Ez a szeretet könyvben egy 
bizonyságképpen is meg van. Ezt ajánlatos lenne szükség esetén otthon is imádkoznotok, 
hogy az isteni fajta szeretet bennem hosszútűrő és kegyes. Nem rója fel a gonoszt. Egyes 
szám első személyben imádkozd, illetve lehet a másikra is imádkozni. 

 
Imádkozzunk, illetve gyűjtsük össze, hogy milyen imakérések vannak. Ez után imádság 

következik, majd kézrátétel, végül a zsebkendők felett imádkozik a gyülekezet. 
A pesti összefoglaló még hátravan. A 7-ei tanításnak az volt a címe: Ahová a folyamok 

bemennek. 
Az élet folyójáról van itt szó. Az élet folyója, hogyha belelépünk és megfürdünk benne, 

akkor megszabadít. Megszabadít például a hibás gondolatoktól. Megszabadít a rossz 
emlékektől. Nekünk visszaemlékezni csak a szeretet burkában szabad, mert azok a jó dolgok. A 
rossz dolgokat pedig már úgysem tudjuk megváltoztatni, mert az már történelem. Amikor az Ige 
megfürdet bennünket, akkor egyre csillogóbbá válunk, és meglátszik az Ige fényessége rajtunk.  

Azt sem szabad elfelejteni, hogy a helyi gyülekezet egy nagyon erős hatalmi hely. És 
ilyen imádságokat, amit minden héten imádkozunk, meg otthon ti is, meg a napi esti imában, 
amikor azt az imát hittel és hatalommal összekapcsolva mondják el a szentek, akkor ott 
valaminek történni kell. Sanders pásztor szokta mondani, hogy ha valamiért imádkoztál és a 
dolog rosszabbra fordult, akkor ne ess kétségbe, mert elmozdult a holtpontról, csak az előjele 
nem jó. Tehát változtasd meg az előjelét negatívról pozitívra, de már elmozdult a holtpontról.  

Azt tudjuk, hogy Isten megígérte Izrael népének a Kánaán földjét, ami mézzel, tejjel folyó 
föld volt, tehát nagyon gazdag volt. Két ember egy rúdon vitte a szőlőfürtöt. Tehát igazán 
gazdag és jó termés volt, de a Kánaán földjének az elfoglalását megakadályozta a nép 
panaszkodása és a nép zúgolódása. Mindig vádolták Istent valamivel.  

Ne felejtsük el, hogy bennünk is nagyon könnyen felkel a vádló természet. Úgyhogy erre 
oda kell figyelnünk és vissza kell nyomnunk a palackba.  

A kőszikla Jézus. Ők a kősziklából ittak, de nemcsak ittak, hanem az a kőszikla követte is 
őket. Ugye a történet arról szól, hogy amikor vándoroltak a pusztában, szárazság volt, 
szomjúság volt, nem volt víz. Akkor Mózeshez futott a nép. Mózes Istenhez kiáltott és a 
válasz az volt első esetben, hogy sújts a kősziklára! És elkezdett folydogálni a víz belőle.  

Isten természete a bőség, és ez az erecske, ami fakadt a kősziklából, folyóként zúdult 
tovább. Tehát Mózes első alkalommal a kősziklára sújtott. Amikor ugyanebbe a helyzetbe 
kerültek, második alkalommal Isten nem azt mondta, hogy sújts a kősziklára, hanem szólj a 
kősziklához, de Mózes engedetlen volt, és másodszor is rásújtott a kősziklára. Ezért ítélet szállt 
a népre. Ebből az üzenetből az a kijelentés születik, hogy az engedetlenség késlelteti az áldást. 
Az ő esetükben 8 nap helyett 40 évig tették meg azt az utat, hogy elérjenek a Kánaán földjéig.  

Miért volt az, hogy először Isten azt mondta, hogy sújts a kősziklára, másodszor pedig azt 
mondta, hogy szólj a kősziklához, és engedetlenség miatt Mózes másodszor is rásújtott. Az 
volt itt a probléma, hogy mivel a kőszikla Jézust jelképezte, mint előkép, Jézusra csak egyszer 
lehetett sújtani. Egy alkalommal volt keresztre feszítés, és le is írja a Biblia, hogy ez egyszer 
és mindenkorra szólt. Jézus egyszer lett sújtva a mi bűneink miatt. Mózesnek az volt a 
feladata, hogy megmutassa a népnek a kimondott szavak erejét. Gyakorlatilag itt a Márk 
11,23-nak az előképét láthatjuk, mert a Márk 11,23 azt mondja, hogy amit hittel szólunk, 
meglesz az nekünk. 

Ez alapján – ahogy ma is imádkoztam, meg talán a múlt héten is – vegyétek ti is bátran azt 
a formulát: szólok a Kősziklához, hogy adjon megoldásokat a helyzetemre. Adjon békességet, 
adjon munkahelyet, adjon védelmet. Több bátorító Ige is van a Bibliában. Azt mondja Isten, 
hogy én leszek a te száddal. Azt is mondja, hogy beteljesítem a szolgálóm beszédét. Illetve az 
is olvasható, hogy olyanná leszel, mint az én szám. Ezt Isten mondja. Viszont tudni kell azt is, 
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hogy nem lehet ostorozni a szent vérrel megmosott Krisztus Testét, illetve a Test tagjait. Akik 
ezt teszik, azok idő előtt elköltöznek, mert a test cselekedeteinek súlyos ára van.  

Nekünk az Igét kell szólnunk, hogy a Kőszikla meghasadjon és ontsa az áldást ránk.  
Az újjászületett hívek bensőjéből folyamok ömlenek a szomjúhozókra. Ezek a 

szomjúhozók már lehetnek újjászületett gyülekezeti tagok, de lehetnek elveszettek is. De a 
szomjúhozó szíveket mindig megelégíti Isten, bőséggel. Isten szelleme által van növekedés, 
tehát a Szent Szellemet semmiféle növekedésből nem lehet kihagyni, mert különben nem 
működik a dolog. A folyam Isten életét és Isten bőségét hozza, tehát csatlakozz bele a 
folyamba! Lépjél bele a folyóba! Szóld az Igét, áraszd a világra a természetfeletti vizeket!  

Röviden ennyi volt a vasárnapi összefoglaló. Köszönjük az életeteket, köszönjük a 
szíveteket. Az utolsó énekünket, a záró számunkat elénekeljük.  

 
*A barna színnel jelzett részek más fordításból származnak. 

A felhasznált bibliai versek a King James kiadás számozását követik. 


