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A KEGYELEM AJÁNDÉKA – 18. Isten végtelenül szeret! 
 Bor Ferenc élőben elhangzott tanításának nyers szövege 

Ságvár, 2015. 08. 10. 

 
Köszöntsd a szomszédodat a következő üzenettel, hogy Isten végtelenül szeret. Szeretettel 

köszöntünk benneteket. Köszönjük az Úrnak az odaszánt szíveteket, az odaszánt életeteket, 
hogy a ma délutánt az Úrnak szenteltétek. Aki tegnap látta a pesti alkalmat, a kanizsai 
pásztorházaspár dicséretet kapott. 40 éves házassági évfordulójukat ünneplik és vasárnaptól öt 
napig üdülést rendeltek maguknak. Azért kaptak dicséretet, mert az üdülés első napját annak 
szentelték, hogy részt vettek a pesti istentiszteleten. Az Úrnak szentelték az első napot, a 
zsengéjét. Az üdülési napoknak a zsengéjét. Délután, ahogy várakoztam, egy-két mondatot itt 
megtaláltam a harmadik oldal végén, a gyermekneveléssel kapcsolatban, az is egy nagyon 
fontos dolog, hogyha a gyermekek tizenéves korban üdvösséget nyernének, akkor nagyon 
kicsi hajlamuk lenne a függőségekre. Itt a kulcs. Az Úr adott egy képet, csak így gondolatban, 
nem látásképpen, a megvallásról. Mi a megvallás?  

Azt tudjuk, hogy kimondjuk a hitünket az Ige alapján, és az gyökeret ver és valóságot ölt. 
De hogy ez személetesebb legyen, hogyha veszünk egy jó vastag kötelet, nem mindegy, hogy 
egy nagy áttételes metszőollóval vágod el a kötelet, mert akkor egy nyisszantásra el tudod 
vágni. Vagy pedig előveszed a kis körömvágó ollót és szálanként csipegeted. Gyakorlatilag ez 
a megvallásnak az ereje. A megvallás ereje úgy néz ki, hogy amikor kimondod a hitbéli 
megvallást, ráállsz az Igére és azt megvallod a helyzetedre. Ilyenkor a kis körömvágó ollóval 
mindig egy elemi szálat elvágsz. Mindig vékonyabb lesz a kötél és egyszer csak elérkezik az, 
amikor azt mondod, hogy elszakadt. A teher és a súly leesik. Ez egy jó kép. Ezt tartsátok meg 
az emlékezetetekben 

Nem véletlenül adja az Úr ezeket. Az előző pesti tanításban volt a szeretet ölelés. Egy 
nagyon szép kifejezés. Az egyik pásztortársam a Kati, valami más fordításban olvasta a Zsidó 
4,16-ot. Ott pedig az irgalom csókja kifejezést találta. Az irgalom csókja összeilleszthető a 
szeretet öleléssel. Csak egy ilyen szép gondolatok.  

Hálát adunk a Szent Szellemnek, hogy nagyon sok ajándékot bekapcsolt. A 
keresztcsontban van gyógyulás, de vonatkoztatható bármelyik csontozatra. Fogazat csontozat 
továbbra is napirenden van. Gyulladásokra, az egyensúlyért felelős szervekre, ami a szédülést 
okozza. A lábujj ízületben, de vonatkoztasd bármelyik ízületre, szív és a szem területén 
munkálkodik az Úr. Egyelőre ennyit érzékeltem.  

Hét közben, amikor az Úr csepegteti a gondolatokat, akkor ezeket fölírom, és szükséges, 
hogy átadja a pásztor a nyájnak, a báránykáknak. Egy szeretetteljes óva intés a 
szavahihetőséggel kapcsolatban.  

Prédikátor 5,4–5. 
4. Mikor Istennek fogadást teszel, ne halogasd annak megadását; mert nem 

gyönyörködik a bolondokban. Amit fogadsz, megteljesítsd! 
5. Jobb hogy ne fogadj, hogynem mint fogadj és ne teljesítsd be. Ámen. 
Gyakorlatilag mi, mint újjászületett keresztények és gyermekei az Úrnak, ha valamit 

fogadunk, azt Isten előtt fogadjuk – ezzel kezdődik a vers. Ehhez különösebb magyarázat nem 
kell, azt hiszem, mert teljesen érthető. A másik, amit felírtam, a vágyálom. Sokunknak van 
vágyálma. Tudni kell azt, hogy ezeket a vágyálmokat Isten helyezi a szívünk táblájára azért, 
hogy mi azért imádkozzunk és megvalósuljon. Mindenkire igaz ez, amit most fogok mondani, 
de elsősorban házaspárokra, hogy figyeljetek a társatokra, mert bizonyára van a szívén 
vágyálom. Lehet, hogy egy, lehet, hogy kettő, vagy több. Mert ez nagyon kedves dolog Isten 
előtt, és nagyon kedves a párod előtt, hogyha azt a vágyálmot sikerül a segítségeddel 
megvalósítani és betölteni.  
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Van, aki el is mondta valamelyik helyen, hogy ő fogorvosi asszisztens volt, és volt egy 
vágyálom a szívén, mint minden szolgáló szívén, mikor megérzi az elhívást, hogy ő csak az 
Urat akarja szolgálni. Minden bizonnyal ezért imádkozott. Ez egy példaértékű kép előttem. A 
férje vette az Úrtól a kívánságot, és azt mondta a feleségének sok évvel ezelőtt már, hogy te 
teljes időben szolgálj az Úrnak. Mivel egyébként is én vagyok a családfő, én eltartom a 
családot, azaz eltartalak téged, mert a gyerekek már nagyok, kirepültek. Ez egy hatalmas 
vágyálom volt a szívén, hogy az Urat szolgálja. A mai igefalatokban pedig, aki látta, a bölcs, 
előrelátó gondolkodás címmel küldtem ki. Nem fogjuk elolvasni a Példabeszédekben a 6,6-
11-ig, valamint a 30,24-25-ig, amit el fogunk olvasni, az pedig a 10. fejezet 5-ös vers. Az 
illető férje minden bizonnyal Igék alapján cselekedett. Az első két igeszakasz, amit 
feldiktáltam, gyakorlatilag a hangyáról szól, hogy milyen szorgos, és nyáron szerzi be a téli 
szükségleteit. Tehát amit be kell spájzolni, hogy a téli időszakot az ember simán át tudja 
vészelni, akár anyagiakat, tüzelőt és sorolhatnám. Tehát előre gondoskodással, előre 
tervezéssel ezt bölcsen mind meg lehet oldani.  

Példabeszédek 10,5. 
5. Gyűjt nyárban az eszes fiú; álomba merül az aratás idején a megszégyenítő fiú.  
Tehát a bölcs férfi. A Biblia szerint a férj a család feje, és neki kell gondoskodni a Biblia 

szerint – ahol van férfi természetesen a családban – a család ellátásáról. Ez egy nagyon jó kép 
erre, hogy a bölcs előre gondoskodik. Az Úr felhozott nekem egy gyermekkori képet. Még 
nem voltam iskolás, amikor kaptam a boltból cukorkát, a kimért üvegtartóból, vagy zacskós 
cukorkát. Akkor egyet megettem, és a többit félretettem. Megkérdezték tőlem, hogy miért 
vagy annyira beosztó? Hogy legyen holnapra is, és holnaputánra is. Tehát a bölcs férfiú, most 
olvastuk, az előrelátó, és gondolkodik az őszről, és a télről, és a jövő tavaszról is. Mert télen 
az évszaknak magasabbak a költségei, a rezsiköltségek. Onnan indultunk el, hogy lehet a 
társunk szívén vágyálom, amit most itt elsősorban a szolgálatra sarkítottam ki. Ennek a 
házaspárnak a jó példája mutatta, milyen jól össze tudtak dolgozni az Úrban. Halleluja!  

 
Folytatjuk A kegyelem ajándéka sorozatot. A 18. rész következik: A Szeretet megismerése. 

Nagybetűs Szeretetről van szó, és a nagybetűs Szeretet pedig maga Isten.  
1. Három bizonyság  
Ha netán valaki magára ismerne, az a véletlen műve, szokták a tévében is mondani, mert 

Joseph Prince tanítás sorozatában vagyunk és azt követem. Még kettő lesz belőle.  
1Korinthus 15,34. 
34. Ébredjetek rá, hogy megigazultatok, és ne vétkezzetek; mert némelyek nem 

ismerik Istent; megszégyenítésetekre mondom.  Ámen. 
Ezt már olvastuk más tanítás kapcsán is.  
Az Egyszerű fordítás azt mondja, hogy térjetek végre észre, ne vétkezzetek többé, mert 

vannak közöttetek, akik nem is ismerik Istent igazán, azért mondom ezt, hogy elszégyelljék 
magukat. Az Új fordítás pedig azt mondja: legyetek valóban józanok, és ne vétkezzetek, mert 
némelyek nem ismerik az Istent. Megszégyenítésetekre mondom ezt.  

Két gondolatra szeretnék rávilágítani. Az egyik, hogy ébredj rá, a régi Bibliában így volt, 
hogy serkenj fel. A görög jelentése ennek a szónak többek között az is, hogy józanodj ki. 
Ébredj rá, hogy te a szent vér által igaz vagy, de itt nincs vége – és ne vétkezzél! Viszont a 
görögben, és más fordításokban úgy van, hogy többé ne vétkezzél. Tehát ezután ne vétkezzél. 
Több olyan Igét találtam, csak most nem gyűjtöttem ki, mert nem fér ide bele, ami azt írja, 
hogy ne vétkezzél. Pál ugyan azt írja, és teljesen igaza van akkor, amikor azt olvassuk a 
levelekben, hogy a kegyelem időszakában mindent szabad néktek, de nem minden épít, és 
nem minden használ.  



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

3/9 — Bor Ferenc — Ságvári tanítások: http://bekevar.x3.hu/sagvar-hang.htm  

Az az ember nem bölcs, aki maga ellen dolgozik. Nem véletlenül mondja az Ige több 
helyen, hogy ne vétkezzetek. Egyszer Erzsébet úgy tanított Pesten, hogy ne terheld 
feleslegesen a lelkiismeretedet olyannal, ami súlyként nehezedik rád.  

a./ Ez pont egy norvég üzletemberről szól. Szokásává vált, amikor üzleti útra indult, hogy 
a szállodai szobájában pornográf filmet nézett. Ebbe valahogy belecsöppent és beleragadt. 
Tudta, hogy nem jó, amit csinál. Mindent megtett, hogy a szokást megtörje az élete felett, de 
nem tudta abbahagyni. A szégyentől és a kárhoztatástól emésztette magát. Minden útjára 
rettegéssel indult, mert tudta, hogy a kísértésen nem fog tudni felülkerekedni. A szállodai 
szobában egyedül volt, kontroll nélkül. Nem volt család, nem volt feleség és belecsöppent 
ebbe. Sajnos ilyen tévécsatornák is vannak, könnyen bele lehet szaladni és függőséggé válhat 
ez is. Egyik üzleti útja Szingapúrba vezetett. Ott bement Joseph Prince gyülekezetébe és 
vásárolt a kegyelemről szóló tanításokból. Háromheti hallgatás után azt észlelte, hogy 
megszabadult ettől a tisztátalan szokástól. Ez a minta bármely függőség területére igaz és 
működőképes. Ha kegyelem tanításokat hallgatnak az emberek, meg fognak szabadulni. Ma 
az útjai során nem a saját akaraterejére támaszkodik, mert az véges. Hogy felülkerekedjen a 
kísértésen, ő egyszerűen csak pihen abban a kijelentésben, hogy Isten kegyelme által ő 
éppolyan igaz, mint Jézus. Mert Jézust a halálból Isten előszólította, utána Krisztusban mi 
újjászülettünk, a szent vér megmosott bennünket, ezért nyugodtan állíthatja ő is, és mi is, 
hogy Isten éppolyan igaznak lát bennünket, mint Krisztust, mert mi Krisztusban vagyunk. 
Minél jobban tudatában van az ember, hogy a szent vér által megigazult, annál jobban el fog 
tűnni a kísértés arra vonatkozólag, hogy vétkezzen bármilyen területen is. Ugye most olvastuk 
az Igében, hogy ébredjetek rá, hogy igazak vagytok. Igaz státuszban vagytok Isten előtt, és ne 
vétkezzetek a továbbiakban. Ez a vers azt mondja, hogy ébredj rá, hogy megigazultál és többé 
a jövőben ne vétkezzél. Isten kegyelme az, amely a valódi győzelmet adja. Ez az Evangélium 
ereje. Ez Isten ereje a te teljességedre. Mert ez fogja megadni a teljességet. A különböző 
dolgokat, amiből függőség alakulhat ki, jelen esetben ez a pornográf dolog, vagy legyen 
kábítószer, vagy játékautomata szenvedély, ez mind abból adódik, hogy valami űr van az 
ember szívében. Valami szükséglet nincs betöltve, és be akarják ezt valamilyen módon 
pótolni. Főképp, ha nincsenek újjászületve, akkor van egy űr a szívükben, ami Isten számára 
van fenntartva. Ezt a hiányt próbálják helyettesíteni ezzel, azzal, amazzal, de soha nem 
teljesednek be. De Isten ereje és Isten kegyelme az, ami hoz egy beteljesedést. Mivel a saját 
akaraterőnkre csak egy darabig tudsz támaszkodni, ezért Isten kegyelmére támaszkodj, de 
teljes erőddel. Teljes erőddel! Ez az egyetlen erő, ami meg tud szabadítani mindenféle 
függőségből, kötésből. Isten ereje olyan hatalmas, hogy a láncokat, a kötelékeket a kenet le 
tudja szakítani rólunk, és Isten ereje mibennünk munkálkodik. A pesti újságban is láthattatok 
már ilyen képet, különböző cikkekhez, tanításokhoz, hogy szakadnak a láncok.  

b./ Egy norvég nőről szól a következő rész, aki az egyik fülére süket volt. Ott volt Joseph 
Prince egyik vendégszolgálatán, Norvégiában és hallgatta Joseph Prince prédikációját. Úgy, 
ahogy már ti is tapasztaltatok ilyet, a helyén ült és egyszerűen megnyílt a füle. Nem ment ki a 
gyógyító sorba, senki nem tette rá a kezét. Ez nem más, mint az Evangélium ereje. A múltkor 
én is mondtam erről bizonyságot, meg tőletek is hallottunk, hogy az ember a helyén ülve is 
képes szabaddá válni. Tegnap el is maradt Pesten a gyógyító sor, mert kiszaladtak az időből. 
Kenneth Hagin egyébként azt mondta viccesen, hogy ha túl sokat gyakoroljátok a kézrátételt, 
akkor a szentek fejéről lekopik a haj. Ez az Evangélium ereje, ami ilyen áttöréseket és 
szabadulásokat hoz. Minél többet halljuk a jó hírt, annál több csodát és annál több áttörést 
fogunk látni, mert felszabadul az emberek hite. Amikor a hallgatóság hallja a jó hírt, hogy 
minden bűnük eltöröltetett Jézus keresztje és a kiontott szent vér által, onnantól kezdve a 
felszabaduló hit által természetfeletti dolgok fognak történni.  

c./ A harmadik bizonyság: Pál, amikor a bűn eltörléséről prédikált, a hallgatóság között 
egy csodás gyógyulás történt. Volt ott egy születésétől fogva béna ember, aki életében először 
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elkezdett járni. Ez egy csoda. Ugye? Ha valaki nem jár gyermekkorától, és legyen az 20, vagy 
30, vagy 40 éves, ahhoz még gyógytornász is kevés, hogy talpra állítsa, mert az izmok el 
vannak sorvadva. Még a rehabilitáció is kevés, de Isten ereje meg tudja tenni ezt a csodát. Ha 
valakinek be van gipszelve valamelyik végtagja egy-két hétig, vagy egy hónapig, akkor nem 
érzi úgy a kezét, nem tudja úgy mozgatni, mint korábban. Amikor évtizedekig valaki nem jár, 
akkor képzeljétek el, hogy ez milyen csoda.  

Apostolok cselekedetei 14,8.  
8. És Listrában ül vala egy lábaival tehetetlen ember, ki az ő anyjának méhétől fogva 

sánta volt, és soha nem járt.  Ámen. 
Érdemes elolvasni a környezetet, az egész történetet. Ez a sánta a görögben jelenti a bénát 

is. Tehát ha nem járt, akkor gyakorlatilag béna volt. Nemcsak sánta volt és nemcsak bicegett. 
A hívők olykor hatalmas erő után kutatnak, hogy hol található meg Istennek a hatalmas ereje? 
De az Írás kijelenti itt, hogy ahol nagy a kegyelem, ott nagy az erő is. Mert ebben az esetben 
az a sánta felállt és járt. Ámen. A Róma 5,20-ban korábban már olvastuk azt az Igét, hogy 
ahol megsokasodik a bűn, megsokasodik a kegyelem. Ahol jelen van a kegyelem, ott az erő is 
jelen van. Az Evangélium forradalma, a kegyelem üzenete által kitörőben van. Igaz, hogy 
vannak olyanok, akik nem fogadják el a kegyelem üzenetét, és leválnak a Joseph Prince 
vonalról, az az ő dolguk. Amikor egyre többen hallják a valódi Evangéliumot, és az álmom 
ide kötődött valahova, hogy bosszankodott a lelkész a vallásosság miatt. A valódi 
Evangéliumot kell hirdetni, akkor több csoda és több áttörés fog napvilágot látni. Isten kedvét 
leli abban, hogy meggyógyítson, megmentsen, gyarapítson, hogy megszabadítsa azokat, akik 
egyszerűen hiszik az Evangéliumot a prédikálás által. Tehát hallgatni kell a tanítást, a 
kegyelemről szóló tanításokat, és jön a hit, jön a szabadulás, jön az áttörés. Amikor hiszel az 
Igében, annak az ereje elő fog törni és teljessé leszel, mert helyreállít. Tudjuk, hogy Isten a 
helyreállítás specialistája, de ezen túlmenően a gyorsaságnak a specialistája is. Tud gyorsan is 
véghezvinni dolgokat. Ehhez hinned kell a bűneltörlést, és hinned kell, hogy a szent vér által 
igaz vagy Isten szemében. Amikor a kegyelemről hallgatsz tanításokat, akkor folyamatosan 
gyógyulsz, gyarapodsz, áldásokban és szabadulásokban részesülsz. A folyamatos azt jelenti, 
hogy állandó, rendszeres.  

2. „Isten szeret” tudat 
Zsoltárok 103,1–5. 
1. Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az Ő szent nevét.  
2. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jótéteményéről. 
3. Aki megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet. 
4. Aki megváltja életedet a pusztulástól; kegyelemmel és irgalmassággal koronáz meg téged. 
5. Aki jóval elégíti meg a te szádat, ifjúságodat megújítja, mint a sasét. Ámen. 
Egy biztos, hogyha mi tudatosítjuk azt, hogy Isten szeret bennünket, akkor jó dolgok 

fognak velünk történni. A 3-as vers kapcsán vizsgáljuk meg a módját, hogy a Szent Szellem 
hogyan rendelte a sorrendet. Először van a bűneltörlés, és ez a gyógyulás előtt szerepel. A 
bűneltörlés a gyógyulás előtt van. Tehát ha tudatában vagyunk annak, hogy mi igazak 
vagyunk, a bűneink el vannak töröltetve, akkor jönnek a szabadulások. Más szavakkal, amint 
tudatában vagyunk annak, hogy minden bűnünk eltöröltetett a múlt, a jelen, és a jövő 
vonatkozásában, minden betegséget gyógyulás fog követni. A tünetek felállnak és eltávoznak. 
Sok hívő a bűntudat miatt szenved különböző kóroktól. Tudjuk azt, hogy a bűntudat és a 
kárhoztatás pusztító. De ezt az Evangélium ereje képes ellensúlyozni. Isten kegyelmének és a 
megbocsátásának a jó híre az, ami megszabadít mindattól, amit az ember piszkosnak érez, és 
ami őt kárhoztatás alatt tartja. Ez megadja az erőt, hogy kitörjön a kárhoztatás és a bűntudat 
ördögi köréből. Sajnos ez igaz tény, hogy a bűntudat és a kárhoztatás állandósítja a bűn 
körforgását. Ezzel szemben a kegyelem és a szent vér, valamint a megigazultság szabadságot 
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biztosít. Jézus azt mondta a házasságtörő asszonynak, hogy nem ítéllek meg, de többet ne 
vétkezzél. Ezen kívül még több olyan Ige van, ami azt írja, hogy ne vétkezzél.  

János 8,11. 
11. Az pedig monda: Senki, Uram! Jézus pedig monda néki: Én sem kárhoztatlak, 

eredj el és többé ne vétkezzél!  
Tehát volt egy olyan helyzet, ami Isten szemében nem volt kedves. Ezzel az illető 

szembesült, és Jézus maga is mondta. Azt mondta, hogy nem ítéllek el, de ezt a tevékenységet 
hagyd abba, mert így kedves Istennek ez a dolog. A bűnön való felülkerekedéshez való erő a 
kárhoztatás mentesség ajándékában található.  

Tehát hogyha felismerjük azt, hogy Isten és az Úr Jézus nem kárhoztat bennünket, akkor 
ez egy erőt ad nekünk arra, hogy felülkerekedjünk azon a helyzeten, ami esetleg uralja az 
életünket. Isten eltörölte minden bűnödet – írja a Biblia, és ezt a jótéteményt soha ne felejtsd 
el, és azt sem, hogy többszörös örökségben részesültünk. Szent örökségben részesültünk, ami 
a véren lett megvásárolva. Minden napon áldjad az Urat a jótéteményeiért és az áldásaiért! 
Erről van dicséretünk is, és benne van a Zsoltárokban is.  

Jézus szólt Joseph Prince-hez: a jó dolgok azokkal fognak történni, akik hiszik, hogy Isten 
szereti őket. Te hiszed, hogy Isten szeret? Tedd föl a kezedet! Halleluja! Ez egy igen erőteljes 
kijelentés, hogy azokkal történnek a jó dolgok, akik hiszik és tudatában vannak annak, hogy 
Isten szereti őket. A jó dolgok megtörténte nem függ attól, hogy ki vagy, mi a végzettséged, 
mi a foglalkozásod. Isten nem erre tekint. Ezek földi dolgok. Csupán azért történnek meg a jó 
dolgok, mert elhiszed azt, hogy Isten végtelenül szeret téged. Ő akkor is állandóan szeret, 
hogyha olykor elvéted. Isten másként szeret, mint az ember. Az emberi szeretet ugyanis 
feltételes, az isteni szeretet viszont feltétel nélküli.  

Itt egy megjegyzést szeretnék veletek megosztani. Az 1Korinthus 6-hoz lapozzunk el, 
mert esetlegesen a hallgatóság egyes tagjai számára félreérthető az, hogy Isten akkor is szeret, 
hogyha elvétjük. A hallgatóság alatt nemcsak a helyi gyülekezetet értem, mert sokszor kapok 
visszajelzést az internet világából is. Tehát mi van akkor, hogyha elvétjük? Ez a kérdés.  

1Korinthus 6,9–10. 
9. Avagy nem tudjátok-é, hogy igazságtalanok nem örökölhetik Istennek országát? 

Ne tévelyegjetek: se paráznák, se bálványimádók, se házasságtörők, se kéjencek, se 
férfiszeplősítők,  

10. Se lopók, se telhetetlenek, se részegesek, se szidalmazók, se ragadozók nem 
örökölhetik Isten országát. Ámen. 

Gyakorlatilag ez egy óvás, egy óva intés a szerető Atyától az ő teremtményei számára, 
hogy az óember tulajdonságait levessék. Az óember tulajdonsága pedig az, amikor nem 
voltunk újjászületve, akkor ezt és azt kívánta a testünk. Van itt egy hosszú felsorolás, ami 
nem kedves Isten előtt. A férfiszeplősítő – abban az időben is volt már ilyen jelenség. 

A 9-es vers azt mondja, hogy az igazságtalanok. A görögben jelenti azt is, hogy 
engedetlenek. A tévelygés pedig jelent a görögben ingadozást is. Mert a tévelygő egyszer azt 
mondja, hogy tudom, hogy most jó úton vagyok, aztán mégiscsak rálépek a rossz útra, és így 
ingadozik, tévelyeg. Mind a két szó ugyanazt jelenti gyakorlatilag. Mert az ember szelleme és 
a teste hadakozik egymással. Pál ezt nagyon szépen leírja, biztos már olvastátok. Mert más 
akar tenni a szellem, ő az igei úton akar haladni, a test pedig az óember régi vágyait, 
kívánságait szeretné folytatni. A 10-es vers pedig egy nagyon fontos dolgot tartalmaz, és ezt 
sokan félreértik. Találkoztam már ezzel kapcsolatos tévtanítással is. Korábban erről volt már 
szó, sőt benne van a korábbi újságunkban, és az évkönyvben is.  

Vannak, akik úgy gondolják, hogyha ezeket elkövetik az emberek, akkor elvesztik az 
üdvösségüket és a pokolba kerülnek. Ez nem igaz. Nem lehet igaz, mert ha cselekedetekből 
nem nyerhettük el az üdvösséget, akkor cselekedetekből nem is tudjuk elveszíteni. Köszönöm, 
hogy bólogattok, és megértitek ezt velem együtt. Halleluja. Ennek a jelentése az, hogy akik a 
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felsoroltak szerint élnek – és nem kedvesek ezek a dolgok Isten előtt –, ők veszítenek a földön 
az áldásaikból és a mennyben a jutalmaikból. Mert nem azt mondja az Ige, hogy kizáratnak a 
mennyből, hanem nem örökölhetik. Az örökség azt jelenti, hogy valamit még kapok. Tehát 
csorbítják a saját áldásukat, mert nem Istennek kedves módon élnek. Tehát gyakorlatilag igaz 
az Ige, amit Pál ír, hogy mindent szabad nékünk, de nem minden használ. Itt bizonyíttatik be, 
hogy nem használ, hogyha nem Istennek kedvesen élünk. Ezért mondja az Ige több helyen, 
hogy most ha felismertétek ezt vagy azt a hibát, tovább ne csináljátok. 

Most hozza az Úr, hogy a tanító annak idején azt mondta, hogy amiről nincs ismeretünk, 
azt nem kéri számon rajtunk. De abban a pillanatban, hogy ismeretünk lesz róla, már számon 
kérhetőek vagyunk. A többi Ige világosságában jött elő ez az értelmezés, és mivel a ságvári 
újságot Pesten is átnézik, ezért biztos vagyok benne, hogy jó ez a magyarázat hozzá, mert 
nem került kijavításra. Az pedig teljesen jó magyarázat, hogy ha cselekedetekből nem tudunk 
újjászületni, akkor cselekedetekből nem is tudjuk elveszíteni.  

Van még itt egy Igénk a Róma 6. fejezetben a 6-os vers, ez az óemberrel foglalkozik. 
Tehát mindig meg kell vizsgálni a szövegkörnyezetét is az Igének, mert nem szabad kiragadni 
egy Igét, és csak az alapján gondolkodni. 

Róma 6,6. 
6. Tudván azt, hogy a mi óemberünk Ővele megfeszíttetett, hogy megsemmisüljön a 

bűnnek teste, hogy ezután ne szolgáljunk a bűnnek: Halleluja. 
Tehát azt jelenti, hogy az újjászületés előtti kívánságokat, az óember kívánságait nekünk 

saját magunknak naponta meg kell feszíteni. Ezt mondja az Ige. Ez döntést igényel, egy 
odaszánást és erőfeszítést, de ehhez Isten megadja az erőt az Ő kegyelme által és az Ige ereje 
által. 

Az 1Korinthus 6,19-et már olvastuk korábban, de az a kérdés merül fel, hogy tudod-e azt, 
hogy a tested nem a tiéd? A tested nem a tiéd. 1Korinthus 6,19. Mert azt mondja ott az Ige, 
hogy nem tudjátok, hogy a ti testetek a Szent Szellem temploma? Erről az Igéről van szó. 
Elsősorban a te tested Istené, mert a Szent Szellem lakik benne. Másodsorban, ha házas vagy, 
akkor a házastársadé, harmadsorban csak a magadé. Tehát a Szent Szellem tulajdona a mi 
testünk, és ezért mi nem rendelkezhetünk akármilyen módon vele.  

Tehát ott hagytuk abba, hogy az emberi szeretet feltételes, az Isteni szeretet pedig feltétel 
nélküli. Az agapé isteni fajta szeretet teljes mértékben Isten kegyelmén és Jézus áldozatán 
alapul. Ezért mindig örök, mert a mennyben minden örök. 

3. Az agapé mértéke 
Az Efézusi levélben a 3. fejezetben olvassuk el a 18-19-es verset. 
Az efézusi gyülekezet volt annak idején a legszellemibb gyülekezet, de ennek ellenére Pál 

mégis imádkozott értük.  
Efézus 3,18–19. 
18. A szeretetben meggyökerezzetek és alapot vegyetek, hogy megérhessétek minden 

szentekkel egybe, hogy mi a szélesség és hosszúság és mélység és magasság, 
19. És megismerjétek a Krisztusnak minden ismeretet felülhaladó szeretetét, hogy 

ekképpen beteljesedjetek az Istennek egész teljességével. Ámen. 
Miért imádkozott Pál? Hogy a hívők megérthessék, mi a szélessége, hosszúsága, 

magassága, mélységbeli kiterjedése Krisztus szeretetének, hogy így egy stabil alapon 
állhassanak. Látjátok itt Jézus keresztjének a képét? A szélesség és hosszúság, valamint a 
magasság és mélység a kereszt négy sarkára mutat. Pál a hangsúlyt a Krisztus felénk irányuló 
szeretetére helyezi. Az 1János 4,16-ban otthon megnézhetitek. Azt mondja ki, hogy Isten 
egyenlő szeretet. Tehát nem a mi Krisztus felé irányuló szeretetünkről szól, hanem az a 
szeretet, ami Istentől és Krisztustól áramlik felénk. Pál azért imádkozott, hogy a hívők 
megkapják a kijelentést Krisztus szeretetéről.  
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Az agapé szeretet megismerésének az eredménye, ahogy olvastuk a vers végén, hogy 
beteljesedjenek Isten egész teljességéig. Az utolsó szó, hogy teljességéig. A görögben jelenti 
azt is, hogy bőség és nagy mennyiség. Tehát bőségben teljesedjetek be Isten szeretetével és 
nagy mennyiségben öleljétek kebletekre az isteni fajta szeretetet. Egyes hívők más 
cselekedetektől várják ezt a beteljesedést, hogy majd ők tesznek valamit érte és majd Isten 
szeretni fogja őket. De a Biblia nem erről szól, és a megváltás sem erről szól. De az Írás azt 
mondja, hogy amikor megismerjük Krisztus szeretetét, akkor beteljesedünk ezzel az agapé 
szeretettel. Tehát meg kell ismerni ezt a szeretetet. 

Efézus 3,20-at még nézzük meg, mint utolsó Igénket. Pál továbbmegy ugyanis. 
Efézus 3,20. 
20. Annak pedig, aki véghetetlen bőséggel mindent megcselekedhet a bennünk 

munkálkodó erő szerint, feljebb hogynem mint kérjük vagy elgondoljuk, Halleluja. 
Pál tovább megy, és azt mondja, hogy Isten véghetetlen bőséggel cselekszik. Feljebb, mint 

kérjük vagy elgondoljuk, mi alapján? A bennünk levő Isteni erő által. A bennünk levő erő 
által. Isten naggyá válik az életedben, amikor megismered az agapét, az isteni fajta szeretetet. 
Ő nemcsak mérték nélkül vagy bőséggel fog adni, hanem egyszerre mindkettőt: mérték nélkül 
bőséggel. Ő így fog adni mindenből. Mindennél feljebb ad, mint amit el tudnánk gondolni 
vagy tudnánk kérni tőle, mert az okos doboz az mindig hoz korlátokat és behatárol bennünket 
különböző dolgokban, de nem szabad engedni, hogy az okos doboz bekorlátozzon. 

Ma éppen mondtam valakinek, hogy azért imádkozom, hogy az Úr adjon arról kijelentést, 
hogy az anyagi forrásunk nem a munkahelytől függ. A mi ellátásunk forrása Isten, a 
munkahelyen keresztül, egy jó munkahelyen keresztül. Tehát nem szabad kihagyni a 
láncolatból Istent.  

Amikor megismered Isten irántad való szeretetét, gondolhatsz nagyot, kérhetsz nagyot 
Istentől, de Ő azt még meg is fogja toldani, olyan mértékben fog adni.  

Nagyon régen hallottam azt a mondást, hogy nem lesz rövidzárlat a mennyben akkor, 
vagy attól, hogyha nagyot kérsz. Minden további nélkül Isten oda tudja adni neked a nagyot 
is, és ez egyedül a te hiteden múlik. Ennek ellenére vannak, akik a saját Isten iránti 
szeretetükkel dicsekszenek és így bizakodnak az áldásban, hogy majd abban részesülnek. De 
amikor felfogod, megérted, hogy Isten mennyire szeret, akkor a számodra ki fognak nyílni az 
áldások kapui. A menny kapui ki fognak nyílni a számodra. Halleluja. 

Lehet, hogy rágós volt némelyik rész, de én hiszem, hogy ez azért van benne Joseph 
Prince könyvében, hogy áldás legyen mindenki számára és növekedést adjon. Egyébként azt 
is szokták mondani, hogy akinek nem inge, ne vegye magára.  

 
Imakérések: És nem utolsósorban, amit a hívők elfelejtenek lassan, mert a régi időben 

szokás volt mások megáldása. Megáldjuk Jézus nevében Sanyi szívére helyezett indíték 
alapján a gyülekezet minden tagját, a szeretteiket, a hozzátartozókat, és akik a szívünk 
tábláján vannak. Mindazokat megáldjuk a Jézus nevében. A helyi lakosokat, a környékbeli 
településeket, a vezetőket, mind, mind megáldjuk, mert ezzel természetfeletti erőt szabadítunk 
fel felettük, ami pozitív irányba fogja változtatni az életüket és a körülményeiket a Jézus 
Krisztus szent nevében Ámen. Most áldást fogunk osztani, kezünket fogjuk rátok tenni, 
várunk benneteket a gyógyító sorban.  

Az augusztus 2-i pesti tanítás címe: A Szent Szellem szolgálatai. 
Isten az embert igen magasra emelte. Ezt Jézus Krisztuson keresztül látjuk meg, hogy a 

megváltásban helyreállítást nyertünk. Visszahelyeztettünk abba a pozícióba, amiben az ember 
az Édenkertben volt a bukása előtt. Jézus testet öltve ma az örökkévaló képviselőnk. Ő a 
Szent Szellem egyik tagja megdicsőült emberi testben. Ő helyreállította az embert és hatalmat 
adott neki. Az Ige dicsőséges és mindenek feletti teljességet hoz. Jézus szolgai formát öltött, 
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alázatot vett magára és engedelmes volt a keresztfáig. Tehát bevégezte a megváltásnak azt a 
tervét, amit az Atya eltervezett arra, hogy az embert helyreállítsa, aki az Édenben elbukott. 

Azon gondolkodtatok-e, hogy igazából a Biblia az életről szól, és Isten mindent, amit 
teremtett, azt az életre szólította elő, sőt az embert felemelte az örök életbe. De volt 
egyetlenegy kivételes eset. Ez maga Jézus azért, mert Isten őt halálra tervezte, hogy 
meghaljon értünk a kereszten. Ő az egyedüli kivétel. Érdekes gondolat, hogy meghaljon érted 
és értem. Jézus testnek és vérnek részesévé vált, hogy a világ minden bűne az Ő testére legyen 
terhelve. Szellemben nem lehetett elvégezni a megváltást, mert mi testben követtük el a 
bűnöket. Tehát neki testet kellett ölteni, hogy az ítélet súlya, az ítélet tüze Őrá nehezedjen. 
Jézus helyettünk hordozta a mi büntetésünket, hogy megváltottak lehessünk. Jézus bevégzett 
munkájáról a Szent Szellem által nyerünk bizonyságot, mert mi akkor még nem éltünk, 
amikor Ő a Golgotára ment.  

A Szent Szellem szolgálatait Isten rendelte. Általa gazdagodni fog az életünk, és hogyha 
megismerjük az Ő lenyűgöző voltát, nem fogunk visszakívánkozni a világba. Az egész 
szellemi birodalom a miénk lett Krisztusban. Ha a megváltás valóságában járunk, akkor 
ezeket az áldásokat mi kivisszük a világba az elveszettek felé.  

A Szent Szellem bennünk él, és hogyha nagyobb közösségre jutunk vele, akkor sokkal 
kevesebb rossz dolog fog történni az életünkben.  

A Szent Szellem közösségében való növekedést első helyre szükséges tenni. 
A Szent Szellem szolgálatai közül az első: a szívünkkel a Szent Szellem közöl tudást, 

kijelentést, és ezzel építi a szellemi látásunkat. A robbanásokat hozó erő bennünk van a Szent 
Szellem által. A belső ember erejéből éljük a külső életünket. Magyarul: az elménk és a 
testünk is a szellemi mivoltunkból merít. Tehát sokszor azt mondják, hogy milyen fiatalos 
vagy, elmúltak a ráncok. Ez mind abból van – nem azért mert a testünk kapott megváltást –, 
ez mind azért van, mert a Szent Szellemben való örök életünk kihatással van a testünkre is és 
az elménkre is. Nem szabad elhanyagolni és elmulasztani az elme megújítását az Ige által. 

Második szolgálat, hogy erővel erősít meg bennünket. Fel kell öltenünk az újfajta 
kegyelmet, hogy ne lankadjunk, és akkor azt mondja, hogy akármilyen nehézség van, gyere 
velem és viszlek tovább. Folyton be kell teljesednünk a Szent Szellemmel, és ezt a 
túlcsordulást a világ észre fogja venni rajtunk. A mi feladatunk az, ahogy az Ige mondja, hogy 
tegyük rá a kezünket arra, aki ezt kéri és elfogadja. A munkát a Szent Szellem ereje fogja 
elvégezni, mármint a gyógyítást. Úgy tekints magadra, ahogy az Ige írja. Erős vagyok az 
Úrban, az Ő hatalmas erejében. A szellemmel való közösség nagyon fontos. Ezt szükséges 
folyton erősíteni. Ez erőfeszítést igényel, hogy ki ne essél a Szent Szellem közösségéből. 
Tehát oda kell tenni magunkat. A Szent Szellem magában hordozza Isten csodatevéseit. Ne 
felejtsétek el, hogy nála nincs lehetetlen. A nincs azt jelenti, hogy nincs.  

A harmadik: tűzfallal vesz körbe a Szent Szellem. Isten szerelme egy emésztő tűz, ami 
minden gonoszságot kiéget belőled és a környezetedből, vagy ami éppen hatással akar rád 
lenni. Amikor Péter a pogányoknak a bűn eltörlésről prédikált, a Szent Szellem leszállt. Ez a 
görögben azt jelenti, hogy egy szeretet öleléssel vette őket körül.  

Negyedik pont: Isteni szeretet ölelés. A tékozló fiút is így fogadta az apja. Egy nagy 
szeretet öleléssel. Nem kérdezte meg, hogy hol voltál idáig, nem kérdezte meg, hogy hol a 
szép ruhád, mit csináltál eddig, hova lett a pénzed? Örült, hogy hazatért. A Szent Szellem 
átölel az Atya szerelmes szívével. Úgy szeret, ahogy vagy. Ezért többé nincs akadály közted 
és az Atya között. Tehát Isten úgy lát Krisztusban, mint akit a szent vér megmosott. A 
vőlegény-menyasszony vágyódás egy valóságos dolog Krisztus Testében is. Mert sokszor a 
szentek egymás után is vágyódnak. Pál is leírja, hogy vágyódik a szentek után, vagy a 
gyülekezet után, vagy a szolgálótársak után. 

Egy nagyon fontos kijelentést kaptam itt, hogy Isten vágyódása szellemi, ami sokkal 
erősebb, mint egy földi vágyódás. Ebből az következik, hogy a szent kapcsok közötti 
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vágyódás is szellemi, és erősebb, mint egy vértestvér vagy családtag közötti vágyódás. Az 
ölelés kifejezi azt, hogy te szeretett vagy, elfogadott vagy és a kincsem vagy. Az Énekek 
énekében olvashatjuk azt, hogy az Úr balkeze a fejed alatt, ami segít eltávolítani a háborgó 
gondolatokat, a jobbjával pedig átölel, hogy senki ne érhessen hozzád. Így feküdjél le ma este.  

Minél jobban megismerjük a Szent Szellemet, annál inkább szeretjük Őt. Az emberi 
kapcsolatokra ez kevésbé jellemző, mert olykor kiábrándító lehet a túl szoros kapcsolat, 
amikor az ember jobban megismeri a másikat, mint kellene. A növekedés nélkülözhetetlen, 
mert nincs olyan, hogy valaki megálljon a növekedésben. Tehát stagnálás nincs, mert vagy 
növekszik szellemben valaki, vagy csúszik visszafelé a világ felé. Vagy előre haladsz az 
Úrral, vagy visszahúz a világ. Hallgass a Szent Szellemre, engedelmeskedj a Szent 
Szellemnek! Mert hogyha ellenállunk a Szent Szellem hangjának, a lelkiismeretünknek, akkor 
megkérgesedik a lelkiismeretünk, és jobban elnyom dolgokat és átszaladunk rajta, az nem jó 
dolog. Akkor a saját hibáinkat sem fogjuk észrevenni. Krisztus Testének egyben van ereje, 
mert az ajándékok szét vannak osztva. Amíg Jézus a földön szolgált, minden ajándék Jézusnál 
volt, és azért tudott ekkora csodákat tenni. Miután Ő fölment a mennybe, az ajándékokat 
szétosztotta. Egyiknél van a gyógyítások ajándéka, a másiknál a prófécia, és hogyha 
összeállunk, akkor ugyanaz megvan, mint annakidején Krisztus személyében egymagában. 

Ötös pont: szolgálat. Öröm és megújulás. Minden utunk Isten akaratában legyen, ezt 
elrendeljük. A szolgálat ne teher legyen, hanem megújulva és örömben járjunk szolgálni 
mások felé. A szeretet nem egyirányú, csak utcában van egyirányú, mert Isten szeretetét 
nekünk gondozni kell a szívünkön.  

A hatos pont. A Szent Szellem bizonyságtétele. Más a szolgálata a Szent Szellemnek az 
elveszettek felé és más az újjászületettek felé. Az elveszettek felé felfedi, hogy ők még 
bűnben vannak, nincsenek újjászületve. Az újjászületettek felé pedig azt fedi fel, hogy 
megszenteltek vagyunk. Halleluja. 

Köszönjük a figyelmeteket. Hisszük, hogy kaptatok valami újat, megértést, kijelentést, és 
ezt tudjuk kamatoztatni. Jövő héten találkozunk, az Úr áldása legyen veletek a következő 
héten is. 

 

*A barna színnel jelzett részek más fordításból származnak. 

A felhasznált bibliai versek a King James kiadás számozását követik. 


