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ÁLDOTT KARÁCSONYT! 
 Bor Ferenc élőben elhangzott tanításának nyers szövege 

Ságvár, 2015. 12. 21. 

 
Drága mennyei Atyánk! Ünnepelni jöttünk össze az Úr Jézus Krisztus születésnapján, és 

hálát adunk Neked azért, hogy Te elküldted a szent Fiadat. Nemcsak elküldted, hanem 
feláldoztad érettünk, hogy mi szabadok lehessünk, hogy átkerülhessünk a sötétség országából 
a világosság királyságába. Köszönjük, Úr Jézus, a dicsőséges megváltást. A teljes művet, amit 
Te bevégeztél a kereszten. Hálát adunk a szent véráldozatért, az örökéletünkért, az igaz 
voltunkért, a győzelemért, amit nekünk szereztél meg, és a győztes névért, amely által 
királyokként uralkodunk ebben az életben, és a talpunk alatt tartjuk a sötétség minden erejét. 
Köszönjük a végtelen szeretetedet, amit már akkor kimutattál felénk, amikor még mi nem is 
ismertünk Téged. Köszönjük, hogy a Szent Szellem szeretete szorongat mindannyiunkat. 
Azokat is, akik ma nincsenek itt, de a szívünk tábláján hordozzuk őket.  

Hálát adunk, Atyám, hogy a szeretet-természeted bennünk van az Úr Jézus Krisztus 
befogadásával. Ezt a szeretet-természetet kiárasztjuk a környezetünkre, kiárasztjuk a világra, 
hogy minden dolog, minden helyzet jobbra fordulhasson, a Jézus nevében. Köszönjük, 
Atyám, a látogatásaidat, a kijelentéseidet, és mindazt, amit a menny tartogat a számunkra. 
Tudjuk, hogy Tőled csak jót kaphatunk. Te vagy az egy igaz Isten és nincs más rajtad kívül. 
Köszönjük, Atyám, a világosságot, amit az Ige által elhoztál nekünk és az örökéletünket. Tied 
minden dicsőség, Uram, mindörökkön örökké. Ámen. 

Köszöntsd a szomszédodat azzal az üzenettel, hogy ünnepelj Jézussal! Szeretettel 
köszöntünk benneteket. Köszönjük a kedves megemlékezést, és örülünk, hogy itt vagytok, így 
együtt ünnepelhetünk. Fogadjátok szeretettel a kis ajándékainkat. Két toll, és ez a sárga kép, 
amin egy szeretetmegvallást olvashattok. Ez már vagy tizenöt éve otthon megvan nekem, és 
most az volt a szívemen, hogy ezt sokszorosítsam és hozzam el nektek.  

 
Egy születésnapot ünnepelni jöttünk össze. Az Úr Jézus születésnapját. Sajnos a világban 

az ünneplés úgy történik, hogy az ünnepelt kiszorul, mert az ételek, a fenyőfa, az ajándékok 
kiszorítják az ünnepeltet. De nálunk nem így van. Mi azért jöttünk össze, hogy ünnepeljünk 
Jézussal, a születésnapossal. Egy karácsonyi tanítással készültem a mai napra. Köszönjük az 
ünneplő szíveteket. 

2013-ban Sanders pásztor karácsonykor tanított többek között arról is, hogy a legújabb 
bibliai tanulmányok és kutatások azt eredményezték, hogy Jézus fogantatása volt december 
25-én. De ez a lényegen semmit nem változtat, mert eddig még azt sem tudtuk pontosan, hogy 
mikor született, mert az Írások ezt nem támasztják alá, legalábbis nem világosodik ki, de nem 
ez a lényeg. Az a lényeg, hogy Isten elküldte az Ő egyszülött Fiát áldozatként, hogy 
bennünket helyettesítsen, bennünket kiváltson a fogságból és megváltson bennünket. Az 
1János 4. fejezetben kezdjük az Ige olvasását. Karácsony a szeretet ünnepe. Ezt mindenki így 
tartja számon. A világ is így tudja, hogy a szeretet ünnepe, csak éppen, mint említettem, az 
ünnepeltet kihagyják belőle. Helyettesítik már Mikulással, és mindenféle egyéb mással, de 
Jézust nem volna szabad kihagyni. Ő az életünk közepe. Azt a szeretetet, amit az emberek 
karácsonykor tanúsítanak egymás iránt, amikor egy kicsikét többet és jobban szeretik a 
környezetükben levőket, ezt nem csak karácsonyra lehetne koncentrálni, hanem az év minden 
napjára. Ez mind a szeretetről szól. Az Ő szeretete teljessé lett bennünk. 

1János 4,7–21.  
7. Szeretteim, szeressük egymást: mert a szeretet az Istentől van; és mindaz, aki 

szeret, az Istentől született, és ismeri az Istent. 
8. Aki nem szeret, nem ismerte meg az Istent; mert az Isten szeretet. 
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9. Azáltal lett nyilvánvalóvá az Isten szeretete bennünk, hogy az Ő egyszülött Fiát 
elküldte az Isten e világba, hogy éljünk általa. 

10. Nem abban van a szeretet, hogy mi szerettük az Istent, hanem hogy Ő szeretett 
minket, és elküldte az Ő Fiát engesztelő áldozatul a mi bűneinkért. 

11. Szeretteim, ha így szeretett minket az Isten, nekünk is szeretnünk kell egymást. 
12. Az Istent soha senki nem látta: Ha szeretjük egymást, az Isten bennünk marad, 

és az Ő szeretete teljessé lett bennünk: 
13. Erről ismerjük meg, hogy Őbenne maradunk és Ő mibennünk; mert a maga 

Szelleméből adott minékünk.  
14. És mi láttuk és bizonyságot teszünk, hogy az Atya elküldte a Fiút a világ 

üdvözítőjéül. 
15. Aki megvallja, hogy Jézus az Istennek Fia, az Isten megmarad abban, és ő is az 

Istenben.  
16. És mi megismertük és elhittük az Istennek irántunk való szeretetét. Az Isten 

szeretet; és aki a szeretetben marad, az Istenben marad, és az Isten is őbenne. 
17. Azzal lett teljessé a szeretet közöttünk, hogy bizodalmunk van az ítélet napjához, 

mert amint Ő van, úgy vagyunk mi is e világban. 
18. A szeretetben nincs félelem; sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet, mert a félelem 

gyötrelemmel jár; aki pedig fél, nem lett teljessé a szeretetben. 
19. Mi szeressük Őt; mert Ő előbb szeretett minket! 
20. Ha azt mondja valaki, hogy: Szeretem az Istent, és gyűlöli a maga atyjafiát, 

hazug az, mert aki nem szereti a maga atyjafiát, akit lát, hogyan szeretheti az Istent, akit 
nem lát? 

21. Az a parancsolatunk is van tőle, hogy aki szereti az Istent, szeresse a maga 
atyjafiát is. Ámen. 

Ez egy gyönyörű igesor, egy gyönyörű gondolatsor a szeretetről, ami kifejezi, hogy Isten 
maga a szeretet, és a szereteten kívül nincs semmi más Istenben. Nincs benne gonoszság és a 
sok negatív dolog. A Biblia Isten szeretetéről szól.  

Jézus adott egy új parancsolatot. Jézus betöltötte az ószövetségi törvényeket és helyette 
adott egy újat.  

János 13,34–35. 
34. Új parancsolatot adok néktek, hogy egymást szeressétek; amint én szerettelek 

titeket, úgy szeressétek ti is egymást. 
35. Erről ismeri meg mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha egymást 

szeretni fogjátok. Ámen. 
Sokan még a mai napon is az ószövetségi parancsolatokat, a tízparancsolatot próbálják 

betartani. De Jézus azt megszüntette, betöltötte, adta helyette a szeretet parancsolatát, a 
szeretet királyi törvényét, és arra kér bennünket, hogy ebben járjunk. De ha belegondolunk, 
akkor ez az egyetlen parancsolat felöleli az ószövetségi összes törvényt, hogy ne ölj, ne lopj, 
szeresd a felebarátodat és sorolhatnám. Ebben az egyben, a szeretet parancsolatában benne 
van az összes többi. Magában foglalja az összeset. Tekintsünk vissza a kezdetekre!  

Isten megteremtette az embert, az emberpárt. Behelyezte a babaszobába, amit úgy hívnak, 
hogy Édenkert. Isten annyira vágyott az emberre, mint a fiatal házaspár a gyermekre, hogy 
legyen kit szeretgetni, legyen kiről gondoskodnia. Elkészítette ezt az Édenkertet, mindenről 
gondoskodott, a teljes ellátásukról. De történt egy bukás, mert Ádám felségárulást követett el. 
Ennek ellenére Isten nem hagyta elveszni az Édenkertben elbukott embert. Rögtön elkezdte a 
megszakadt közösség helyreállítását. Elkezdett munkálkodni a megváltáson. Rögtön az első 
könyvtől kezdve, végig az Ószövetségen, számtalan prófécián keresztül Isten üzent a népnek, 
hogy fog jönni egy Megváltó. Ő fog küldeni egy Messiást, hogy a szeretetből, a kegyelemből 
kiesett embert ismét visszahelyezhesse az eredeti pozíciójába.  
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Kezdetben az ember csüngött az Atyán. Erre a szőlőtő és a szőlővessző példa az, ami 
nagyon megmutatja nekünk, hogy amikor a kettő együtt van, akkor árad az élet. Ha a 
szőlőtőről a vesszőt levágják, akkor megszűnik a nedvkeringés és megszűnik az élet. Ahogy 
az ember kezdetben csüngött az Atyán, ma is így kellene mindannyiunknak ragaszkodni 
Istenhez és csüngenünk a táplálási forrásunkon, a helyünkön.  

A Zsoltárok 91. fejezete nagyon szépen elmondja, hogy a felségesnek rejtekében lakozom. 
Tehát Isten védőszárnyai alá kellene bemenni mindenkinek, aki még nincs ott. Mert az a 
legjobb és a legbiztonságosabb hely minden hívő számára. A kegyelem közelebb visz. 
Vegyünk egy példát Jézus szolgálatáról. 

Jézus körül mindig egy sokaság volt, de a sokaságból a kegyelem tizenkettőt közelebb vitt 
Jézushoz. Aztán a tizenkettőből a kegyelem hármat még közelebb vitt Jézushoz. Név szerint 
Pétert, Jakabot és Jánost. Ebből a háromból a kegyelem egyetlen egyet, a „kedvencet” még 
közelebb vitte Jézushoz. Tehát a kegyelem ilyen szoros köteléket képes előhozni. Így, aki a 
kegyelem által közelebb van Jézushoz, az csünghet rajta. Ahogy a pásztori szolgálatokat 
figyelem, ugyanaz a helyzet a mai napon is, hogy a pásztor körül van egy nyáj. Egyébként 
nyáj nélkül a pásztor nem lenne pásztor. Van egy sokaság, ebből a kegyelem bizonyos 
személyeket közelebb visz, és esetleg azok közül még egyet vagy kettőt még közelebb. 
Egészen sorosan egy szent kötelékkel összekapcsol. Ez nem jelenti azt, hogy Jézus nem 
szerette a sokaságot, vagy kevésbé szerette volna a sokaságot. Ő mindenkit egyformán 
szeretett, de azt mondja az Ige, hogy Isten építi Krisztus Testét kapcsok és kötelékek által. 
Elővettem a májusi ságvári újságunkat és elolvastam azt a pár sort, amit elöljárónk írt annak 
idején nekem, ez benne van az újságban is. Itt is a kegyelemről van szó.  

„Isten kegyelme az, ha az ember életében megadatnak az egybeforrt lelkek áldásainak a 
megtapasztalásai. Házasságot tud mennyeivé tenni és bearanyozni egy ilyen természetfeletti 
áldás, de lehet az barátság ékköve is. Kívánom neked is, hogy legyenek ilyen testvéreid az 
Úrban.” Én most ugyanezt kívánom nektek, hogy legyenek ilyen testvérkéitek az Úrban! 
Olyanok, mint Dávid és Jonatán, mert arról szól a történet. Összeforrt lelkek. Ez egy óriási 
támasz, egy óriási erőforrás, mert az Ige azt mondja, hogy egy megfutamít ezret, kettő 
tízezret. Tehát ha Isten ilyen szent kapcsokat és ilyen közelséget engedett meg Jézus idejében, 
akkor a mai időkben is, mivel Istennél nincs változás és a változásnak az árnyéka sem. Jézus 
Krisztus mindörökké ugyanaz, ezért a dolgok ma is ugyanígy működnek. Onnan indultunk el, 
hogy ragaszkodjunk Istenhez és csüngjünk a táplálási forrásunkon. Ahogy Józsi mondta itt a 
pár szavas köszöntőjében. Egy szóra emlékszem, ami határozottan megragadt bennem, hogy 
vigyél bennünket kövér legelőkre. Ez nagyon fontos dolog. Hogyha a bárány a helyén van, 
akkor meg fogja kapni azt a szellemi ellátást, ami a számára Istentől rendeltetett. Eddig a 
szeretetről beszéltünk, de nem szabad elfelejteni, hogy van félelem is. A félelem pedig nem 
más, mint egy gonosz szellem, aki befolyásolni próbálja az embereket, természetesen rossz 
irányba, de a magasabb rendű szeretet ezt a félelmet képes kiszorítani. Ha kísérleteznénk itt 
egy piros és egy kék folyadékkal, és a kéket átöntenénk a pirosba, akkor előbb-utóbb ki fogja 
szorítani a piros folyadékot és kék lesz benne. Ugyanígy történik, amikor a szeretet elkezd 
bennünk növekedni, hatalmasodni, akkor a félelmet képes kiszorítani. A szeretet nem más, 
mint Isten, mert Isten nem más, mint Szeretet. Azért, hogy tudjon bennünk növekedni ez a 
magasabb rendű szeretet, ezért hetente szükséges, hogy eljárjunk istentiszteletre, hogy 
túlcsordulásig feltöltődjünk az isteni fajta szeretettel. Természetesen a félelemmel foglalkozni 
kell. Kétféle módon lehet viszonyulni a félelemhez. Vannak, akik helytelenül magukhoz 
ölelik a félelmet és már pánikbetegségbe esnek ettől, vagy pedig a helyes megoldás az, hogy a 
félelmet ki kell rúgni, mert a félelem nem Istentől van. A kegyelem gyilkosa többek között a 
félelem és a kevélység. A Szeretet az egyetlen Fiát küldte el, mégpedig áldozatként. Jézus volt 
az egyetlen kivétel, akit Isten azzal a céllal küldött el, hogy meghaljon értünk. Minden embert 
pedig azért küld el, hogy éljen, hogy az éveinek a számát betöltse teljes mértékben.  
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János 3,16. 
16. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az Ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki 

hiszen Őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ámen. 
Ez a kulcsa annak, hogy Isten elküldte Jézust. Elküldte az Igét és az testet öltött. Amikor 

karácsonyi témájú keresztény filmet nézek, a tévében is vannak Jézus születésével 
kapcsolatos filmek, igazából csak azt adják vissza, ahogy az események történtek, a fizikai 
események és nincs ott a szellemi mondanivaló, ami az Ige mögött van. Úgyhogy mi nézzünk 
be a kulisszák mögé.  

Jézus születése természetfeletti módon történt. Az áldozatnak ugyanis szeplőtelennek 
kellett lenni. Az Ószövetségben is, amikor vitték az áldozati állatot, a pap mindig 
megvizsgálta, hogy az a bak ép-e, sértetlen-e? Jézusnak is hibátlannak kellett lenni. Az 
Ószövetségben évente ismételték meg az áldozatokat, hogy a nép bűnét elfedjék. Magyarul 
besöpörték a szőnyeg alá mindazt, amit a nép elkövetett. Az Újszövetségben teljesen más a 
helyzet. Jézusnak egyetlen egyszer kellett megáldoztatnia a kereszten, és ez örökre szól, nem 
kell ismételni. Ahhoz, hogy Jézus áldozati bárány lehessen, bűntelenül kellett megszületnie és 
bűntelenül kellett élnie a földön. Tudni kell azt, hogy az Ószövetségben az egész örökség az 
apát követte. Ezért Jézusnak nem lehetett földi apja, mert az apai vérvonalon át örökölte volna 
a bukott ádámi természetet. Ma minden ember – mi is – úgy születtünk meg, hogy örököltük 
az ádámi bukott természetet. Ettől úgy tudtunk megszabadulni, hogy elfogadtuk Jézus 
megváltó munkáját. A 3Mózes 17,11 így szól, ami a mai tanításhoz nagyon kell: a testnek az 
élete a vérben van. Tehát ha a vérben van az élet, akkor a vérben van a halál is. Ha valaki egy 
balesetben elvérzik, akkor kimegy az élet belőle, megszűnik az élet. Ez egy nagyon fontos 
Ige. Az emberek ma úgy születnek, hogy élet és halál van bennük. Jézus kivételével 
mindenkinek a törvénytelen mostohaapa természete jutott. Mert amikor Ádám elbukott, akkor 
ő megkapta az ördögi természetet, és az örökösök Ádámon keresztül ugyanúgy részesültek 
ebből. Ezért van az, hogyha az ember nem csinál az életében semmit, nem állítja át a váltót, 
akkor az a vágány a pokolba visz. Ezért fontos Jézust befogadni, mert jelképesen egy 
váltóállítás, és egy másik vágányra terelődik az embernek az élete. Amelyik fölfelé visz. 
Mivel Jézusnak nem volt földi apja, így Ő bűntelenül születhetett meg. Nem volt benne a 
vérében az ádámi bűn. Az ördögi természet. Ezért volt szükséges Jézusnak szűztől születnie, 
így nem örökölte a mostohaapa természetét.  

Lukács 1,26–31. 
26. A hatodik hónapban pedig elküldeték Gábriel angyal Istentől Galileának 

városába, amelynek neve Názáret,  
27. Egy szűzhöz, aki a Dávid házából való József nevű férfiúnak volt eljegyezve. A 

szűznek neve pedig Mária.  
28. És bemenvén az angyal hozzá, monda néki: Örülj, kegyelembe fogadott! Az Úr 

veled van, áldott vagy te az asszonyok között.  
29. Az pedig látván, megdöbbent az ő beszédén, és elgondolkodék, hogy micsoda 

köszöntés ez?! 
30. És monda néki az angyal: Ne félj, Mária, mert kegyelmet találtál az Istennél.  
31. És ímé, fogansz a te méhedben, és szülsz fiat, és nevezed az Ő nevét Jézusnak. 

Ámen. A Megváltó születésére Isten kidolgozott egy csodálatos és egy hatalmas tervet. Ezt a 
tervet egy angyali hírnökkel elküldte, hogy közölje Máriával és Józseffel. Mária nem 
csodálom, hogy megdöbbent, mert ha beállítana hozzád, vagy hozzám is egy angyal, egy 
pillanatra megállna bennünk az ütő, és nagyon megdöbbennénk. De hogyha Mária szavait 
figyelitek, nem kérdőjelezte meg, hogy ő természetfeletti módon fog megfoganni, hanem ő 
egy engedelmes edénye volt Istennek. Ő csak megkérdezte, hogy ez mi módon történhet? 
Tehát nem kételkedés hangja szólt a szájából, hanem inkább a kíváncsiság, mert ugye még 
nem voltak összeházasodva Józseffel. A Biblia nem írja, hogy Isten hányadik asszonyt kereste 



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

5/10 — Bor Ferenc — Ságvári tanítások: http://bekevar.x3.hu/sagvar-hang.htm  

meg ezzel a tervvel. Lehet, hogy Mária volt az első, de lehet, hogy a sokadik asszony, mert 
Isten mindig keresi az engedelmes szívű embert, akin keresztül Ő végre tudja hajtani a tervét. 
Jelen esetben Mária azt mondta, hogy legyen a te beszéded szerint. Tehát ő engedelmességet 
mutatott arra, hogy természetfeletti módon történjen a fogantatás. Abban az időben ennek 
nagyon nagy veszélye volt, mert még nem voltak összeházasodva. Egyrészt ez Józsefnek is 
kellemetlen volt és problémát okozhatott volna, de Mária a megkövezést kockáztatta, ami 
gyakorlatilag egy halálbüntetés. Ennek a súlya nehezedett rájuk. Az akkori törvények szerint 
így kellett eljárni.  

Lukács 1,34-35. 37.  
34. Monda pedig Mária az angyalnak: Mimódon lesz ez, holott én férfit nem 

ismerek? 
35. És felelvén az angyal, monda néki: A Szent Szellem száll tereád, és a 

Magasságosnak ereje árnyékoz be téged; azért aki születik is szentnek hivatik, Isten 
Fiának. 

37. Mert az Isten Igéjének semmi sem lehetetlen.  Ámen.  
Istennél semmi sem lehetetlen! Isten Igéje felkent, hordozza Isten erejét. Amikor mi egy 

problémára, egy helyzetre ráhúzzuk az Igét, azaz elimádkozzuk fölötte az Igét, akkor muszáj a 
helyzetnek megváltozni. Nincs más lehetőség. A görögben az Isten ereje szó azt jelenti, hogy 
erő megnyilvánulás és csodatevő erő. Gyakorlatilag itt egy csodatevő erő működött, a 
szellemi ajándékoknak az egyike, mert Mária úgy fogant meg, hogy férfit nem ismert. A 
beárnyékol szó, pedig azt jelenti a görögben, hogy természetfeletti befolyással vesz körül. 
Tehát a Szent Szellem átölelte Máriát, és természetfeletti csoda által történt meg az ő testében 
a fogantatás. Ezt nem mindenki hiszi, még a keresztények között sem. Vannak felekezetek, 
ahol azt tanítják, hogy Mária szeplőtelen volt, nem volt benne ádámi bűn – ami lehetetlen 
természetesen –, és ezért volt Jézus is bűntelen. De ez az Igével nem támasztható alá. Aztán 
van még egy érdekes szó, hogy ímé. Azt mondta az angyal, hogy ímé. Ez az ímé, azt jelenti, 
hogy lám, nézd. Mit nézzen Mária? Nézze az Isten szavaival festett képet. Mert amikor azt 
mondta az angyal, hogy ímé, akkor Máriának a gondolatvilágában ezt el kellett képzelnie. De 
látjátok, hogy az icipici kis szavaknak is milyen fontos jelentése van, hogy ímé, nézd, lásd. 
Amikor az Ige rhemaként szól a szívedhez, akkor te is alkoss egy képet erről. Lásd! Az Ige 
mindig egy jó képet fest előttünk. Persze, csak abban az esetben van így, hogyha mi arról 
gondolkodunk, és arról beszélünk. Mert a jó képet el is ronthatjuk a rossz szavakkal. Ha 
levesszük a tekintetünket az Igéről, ha a láthatókra nézünk, a problémákra, a hullámzó 
tengerre, akkor egy negatív kép lesz előttünk. De ezt nem volna szabad megengedni. A görög 
így fejezi ki: Isten jelenléte, mint egy felhő, fog reád szállani. Ezt mondta az angyal Máriának. 
Mária teste befogadta a természetfeletti magot és így az Ige testté lett. Jézus születése előtti 
neve az Ige. Tőlem is megkérdezték, hogy Jézus mióta létezik. Mit gondoltok? Én még új 
keresztényként akkor azt mondtam, hogy azóta, hogy megszületett. Nem. Jézus a kezdetektől 
fogva létezik, csak akkor még Ige volt a neve. A Jézus nevet akkor kapta, amikor napvilágot 
látott. Természetes, azaz biológiai síkon ezt sokan lehetetlennek tartják, főképpen, akik a 
tudományban műveltek és jártasak. Mert ezt fizikailag nem lehet alátámasztani. De ez a 
természetfeletti fogantatás egyaránt volt szellemi és biológiai is. Az Ige volt az a 
romolhatatlan mag, ami Máriában megfogant.  

Lukács 1,46–49.  
46. Akkor monda Mária: Magasztalja az én lelkem az Urat,  
47. És örvendez az én szellemem az én üdvözítő Istenemben.  
48. Mert reá tekintett az Ő szolgálóleányának alázatos állapotjára; mert ímé, 

mostantól fogva áldottnak mondanak engem minden nemzetségek.  
49. Mert nagy dolgokat cselekedett velem a Hatalmas; és szent az Ő neve! Ámen. 
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Ahhoz, hogy ez a természetfeletti fogantatás megtörténjen, ehhez Mária hitcselekedete 
volt szükséges. Ő elhitte azt, amit az angyal mondott, amit Isten üzent általa. Elhitte, hogy 
természetfeletti módon gyermeke fog születni. Itt volt egy szó, hogy: Hatalmas. Itt Istenre 
mutat ez a szó. A Hatalmas szó a görögben a mega lejosz, amit magyarul úgy értelmezhetünk, 
hogy hatalmas dolgok mindensége, azaz minden lehetséges Istennél.  

János evangélium 1,14. Jézus ugyanúgy született meg, mint minden más ember. 
Ugyanúgy született meg, mint mi, Mária ugyanúgy kilenc hónapig hordta a szíve alatt.  

János 1,14. 
14. És az Ige testté lett és lakozék miközöttünk és láttuk az Ő dicsőségét, mint az 

Atya egyszülöttjének dicsőségét, aki teljes volt kegyelemmel és igazsággal. Ámen. 
Gyakorlatilag Jézus Istennek és az embernek ötvözete volt, mert emberként született meg, 

de az Istenséget is hordozta magában. A magzat Isten tiszta Igéje volt. Természetfeletti 
módon öltött hústestet. Nem volt földi apja. Nem lehetett földi apja, mert akkor nem lett volna 
tiszta és szeplőtelen. Jézus a világra született, azaz megtestesült az Ige. Testet öltött az Ige. Itt 
láthatjuk, hogy az Istenség egyesült az emberrel Krisztus Jézusban. Ez volt az egyedüli 
megoldás a bukott ember problémájára.  

Hogyan történt mindez? Volt egy nő, aki merte hinni és kimondani, hogy ő az, akit Isten 
egy csodálatos feladatra választott. Tehát hitte és kimondta. Mi is ezt gyakoroljuk: hisszük és 
mondjuk.  

Jézus szűztől született, a csodálatos fogantatás Isten hitéből. Az ereiben Isten élete folyt, 
mert nem volt földi apja. Ha földi apja lett volna – úgy, mint nekünk –, akkor az ereinkben és 
Jézus ereiben is a mostoha apa természete, a bukott természet lett volna. De így Jézus 
szeplőtelen bárányként született meg és Ő lett a szeplőtelen Megváltónk. A szeplőtelen 
Bárányunk.  

Isten így munkálta ki a megváltást, az üdvösséget, az újjászületést. 
Jézus azért született, hogy mi újjászülethessünk. Ez egy nagyon szép gondolat. Mi szellem 

szerinti zsidók vagyunk. Belegondoltatok ebbe? Földváron hallottuk ezt a szép gondolatot. 
Jézus keresztjén volt egy felirat. Mi volt rajta? Zsidók királya. Jézus zsidó származású volt. 
Mi befogadtuk a zsidó Messiást, tehát így vagyunk szellem szerinti zsidók.  

Lukács evangélium 2,14. Ezt az Igét vallásos körökben nem pontosan értelmezik, azért 
szeretném ezt veletek megosztani. 

Lukács 2,14. 
14. Dicsőség a magasságos mennyekben az Istennek, és e földön békesség és jó akarat 

az emberekhez! Ámen. 
Tehát Isten békességet és jó akaratot közölt az emberrel. Amit én korábban hallottam, az 

teljesen másról szólt. Pontosabban arról, hogy békesség a jóakaratú embereknek. Ez téves. 
Azt mondja itt az Ige, hogy Isten a békességét és a jó akaratát közölte velünk, az Ő 
teremtményeivel.  

Apostolok cselekedetei 4,12. Ebben az Igében meglátjuk, hogy nincs más út az Atyához. 
Apostolok cselekedetei 4,12. 
12. És nincs senki másban üdvösség; mert nem is adatott emberek között az ég alatt 

más név, mely által kellene nékünk megtartatnunk. Ámen. 
Jézus az egyedüli üdvözítőnk. Ha lenne más mód az üdvösségre és a mennybe jutásra, 

akkor Jézusnak nem kellett volna ilyen szörnyű kereszthalált szenvednie. Különbséget kell 
tenni üdvösség tekintetében, hogyha valaki elmondja a saját szájával a Róma 10, 9-10 alapján, 
hogy hiszi, hogy Jézus Isten Fia, hogy meghalt és feltámadt, akkor üdvösséget nyer. Valamint 
különbséget kell tenni, mikor az imakönyvünkből imádkozzuk a kipontozott imát valaki felett. 
Például egy családtag vagy hozzátartozó felett. Ez azért fontos, hogy a szívét az ima 
megmunkálja, hogy befogadja Jézust, de nem helyettesíti azt, hogy ő saját maga mondja el az 
üdvösség imáját. Tehát, amikor ezt a kipontozott imát mondjuk, akkor gyakorlatilag kiküldjük 
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a szolgáló angyalokat, a Szent Szellemet, hogy munkálkodjon az üdvösségén, vigye az útjába 
a megfelelő arató munkást, a szíve megnyíljon a Jézus befogadására, de neki feltétlen muszáj 
személyesen elmondani az üdvösség imáját.  

Egy pár gondolat erejéig még visszatérnék oda, amikor megjelent az angyal Máriának, és 
ő a pozitív képet látta maga előtt és a pozitív képet szólta. Ezért tudott megtörténni ez a 
csodálatos természetfeletti csoda.  

Már egy pár hete forog a szívemben a Jób 22,28. Nem olvasom fel, röviden elmondom: A 
Jób 22,28 azt mondja, hogy „Rendeld el és meglesz néked és a te útjaidon világosság 
fénylik.” Tehát szükséges, hogy mi kimondjuk azt a célt, amit szeretnénk elérni. Mária is 
kimondta, ha nem is ilyen rendeletalkotással, de kimondta, hogy: „Atyám, legyen a Te 
akaratod szerint”. 

Mert mi történik akkor, amikor mi rendeletet hozunk? Akkor a Zsoltár 103,20-a vers lép 
életbe, ami arról szól, hogy az angyalok arra várnak, hogy mi az Igét kimondjuk, kihirdessük, 
az Ige alapján dolgokat elrendeljünk, mert ők azokat végrehajtják. Hogyha mi nem hozunk 
rendeleteket, akkor olyanok leszünk, mint a hullámzó tengeren a le nem horgonyzott hajó. A 
hullámok csapdossák jobbra, balra. Hogyha mi nem tűzünk ki célokat és nem hozunk 
rendeleteket, hogy azt Jézus nevében mi el akarjuk érni, akkor hánykódunk ezen a bizonyos 
tengeren, mert az ördög dobál ide-oda. De hogyha mi rendeleteket hozunk, azt kihirdetjük 
hittel – akár otthon egyedül, akár itt közösen, vagy valakivel összekapcsolódsz hitben, akkor 
az olyan lesz, mint a tengeren a lehorgonyzott hajó. Jöhet a vihar, a horgony nem engedi 
elmozdulni onnan.  

A másik fontos dolog az Einstein féle elmélet, amit Istentől kapott, és ez ötezer évvel 
korábban le van írva a Bibliában. Ezt egy kísérlettel be is bizonyították. Vettek két vízmintát. 
Az egyik felett a szeretet szavait szólták, pozitív szavakat, a másik felett pedig átkot és 
mindenféle gonosz dolgot. Mindkét vizet lefagyasztották és hatalmas különbséget tapasztaltak 
a kristályosodás folyamatában. Amelyik felett a szeretetet szólták, azok gyönyörű, csodálatos 
kristályokká alakultak, míg a másik, amely felett átkot mondtak, azok a kristályok 
rendezetlenek voltak. Mit bizonyít ez? Azt, hogy a szavainknak teremtől ereje van és a fizikai 
világ a szavainkra képes reagálni.  

Emlékeztek arra, hogy benne van a Bibliában, hogy Jézus szólt a lázhoz és a láz 
megszűnt. Hogyan történhetett ez? Hogy a láznak volt füle és meghallotta. Tehát a szellemi 
világban, amit mi kimondunk, az eljut a célba, és hogyha ez mellett kitartunk, akkor az 
megvalósul. A szavaink magok. Az imádságokat azért célszerű hangosan mondani, mert így a 
magokat elvetjük a földbe, azaz a szellemi világba. Természetesen csukott szájjal és 
gondolatban is tudunk Istennek beszélgetni, de abból nem lesz magvetés. Ha viszont történt 
magvetés az életünkben, elvetjük az Ige magját, abból előbb-utóbb termés is fog születni. 
Hogyha mi az Igét megvalljuk, akkor a kimondott Ige képes összezúzni a problémákat. 
Hogyha tudott hatni a vízre a pozitív és a negatív szó, akkor tud mindenre hatni az Ige, mert 
az Igének ereje van. Gondoljatok bele abba, hogyha a vízre így hatottak a szavak, akkor az 
emberi test, ami 70%-ban víz, vagy pedig a növények, hogyan reagálnak a kimondott 
szavainkra? Vannak, akik beszélnek a növényekhez. A lányom is otthon beszélget a 
növényekhez és gyönyörű fokföldi ibolyái vannak, mert a növényben is egy csomó víz van. 
Most értem meg, hogy a szavaknak hogyan működik a teremtő ereje.  

Még egy gondolat. Isten egyszer szólt Ezékielnek és elvitte egy völgybe, ahol csontok 
voltak. Tele volt a völgy csontokkal. És megkérdezte Ezékieltől, hogy szerinted mihez lehet 
kezdeni ezekkel? Azt mondta Ezékiel: halott csontokkal semmit. Azt mondta Isten: Nem, nem 
így van. Prófétálj felettük, szóld az Igét a helyzetek felett, és minden halottnak látszó dolog, 
lehetetlennek látszó dolog meg fog változni! Szólj a helyzetekhez!  

Visszakanyarodva Máriához, ő ezeket alkalmazta, ha nem is tudatosan, de a szíve arra 
indította, hogy ebbe az irányba mozduljon. És Így történhetett meg az, hogy megszületett a 
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Megváltónk, megszületett a Messiás, aki engedelmesen bevégezte a földön a munkáját, Isten 
tervét. Őáltala lehetünk ma igazak, szabadok, új teremtmények és új állampolgárai a 
mennynek. Ámen. 

Emeljük fel a kezünket az Úrhoz! 
Köszönjük azt a fényt, amit elhoztál. Köszönjük az Igéd világosságát. Köszönjük Jézus 

életét. A betegség és a gyengeség feletti győzelmet. Köszönjük a békességet minden 
helyzetben. Köszönjük Jézus nevét és a hatalmat ebben a névben, ami által az ellenséget a 
talpunk alatt tarthatjuk, és győztes királyokként uralkodhatunk ebben az életben. Ámen. 

Folytassuk úrvacsorával a mai alkalmat.  
Az 1Korinthusi levél 11. fejezetéből olvasom a vonatkozó Igéket. 
Legyetek szívesek álljatok fel!  
Az úrvacsora során Jézus haláláról, feltámadásáról és győzelméről emlékezünk meg. 
A 27-es versnél kezdem az igeolvasást. 
1Korinthus 11,27–30. 
27. Azért aki méltatlanul eszi e kenyeret, vagy issza az Úrnak poharát, vétkezik az 

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

igyék abból a pohárból, 
29. Mert aki méltatlanul eszik és iszik, ítéletet eszik és iszik magának, mivel hogy 

nem becsüli meg az Úrnak Testét. 
30. Ezért van tiköztetek sok erőtlen és beteg, és alusznak sokan. Ámen. 
A Krisztus testét megbecsülni egyrészt azt jelenti, hogy elismerni azt a munkát, amit Jézus 

végzett a kereszten, a teljes megváltást. Másrészt pedig megbecsülni Krisztus testét úgy, hogy 
az újjászületett testvérekre úgy tekinteni, mint akiket Isten szent vére tisztára mosott és ennek 
megfelelően kezelni őket. Ilyenkor az Úrvacsora során Krisztus testét és vérét vesszük 
magunkhoz. 

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

az éjszakán, melyen elárultaték, vette a kenyeret, 
24. És hálákat adván megtörte és ezt mondotta:… 
Pászka kenyeret veszünk magunkhoz, és addig elmondom, hogy a pászka kenyér mit 

jelent. Először is vannak rajta csíkok, ez Jézus hátán elszenvedett korbácsütéseket jelöli. 
Vannak rajta lyukak, melyek Jézus kezén és lábán a szegek nyomát jelöli, arra emlékeztet. 
Egyes helyeken meg van pirulva, ez pedig azt jelképezi, hogy Isten, amikor az ítéletet Jézusra 
zúdította, akkor az ítélet tüze megperzselte Őt.  

Mondjuk együtt: Köszönöm, Úr Jézus, a megtört testedet, ami által birtokolom a szent 
egészséget Ámen. 

Most magunkhoz vesszük, a gyógyulásunkat is. 
Mert Jézus azt mondta:  
24. …Vegyétek, egyétek! Ez az én testem, mely tiérettetek megtöretik; ezt cseleked-

jétek az én emlékezetemre.  
25. Hasonlóképpen a pohárt is vette, minekutána vacsorált volna, ezt mondván: E 

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

Elmondjuk együtt: 
Köszönöm, Úr Jézus, a drága szent véredet, amely értem ontatott ki, és amely tisztára 

mosott és igazzá tett: Ámen. 
Még van egy Igénk:  
26. Mert valamennyiszer eszitek ezt a kenyeret, és isszátok e pohárt, az Úrnak 

halálát hirdessétek, míg eljövend. 
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Azért kell a halálát hirdetni, mert abban van a győzelem és nekünk győzelemben kell 
járnunk. El kell foglalni a hatalmi helyünket Krisztusban. Egy példával szeretném ezt 
megvilágítani. Igaz, hogy manapság már kevés lovas fogat vagy hintó van, de találkoztatok 
vele, láttatok már ilyet. A kocsisnak van egy hatalmi helye fent a bakon. Ha nem ott ül, hanem 
a kocsi mellett próbálna futni és ott próbálná a gyeplővel a lovakat irányítani, hát nem biztos, 
hogy tudná a lépést, az iramot tartani. Tehát a kocsisnak van egy hatalmi helye, amit hogyha 
elfoglal, akkor kézben tudja tartani a járművet. Nekünk ugyanúgy van egy hatalmi helyünk, 
az Atya jobbján Jézussal együtt ülünk és uralkodunk. Ezt a győzelmi pozíciót nekünk ki kell 
kényszeríteni, és nem szabad megengedni, hogy az ellenség megkörnyékezzen bennünket. 

Köszönöm szépen, foglaljatok helyet! 

 
Gyógyító kenet van a fejben, a fej területén, a vese környékén. A lábszárban, a bicepsz 

területén és a gerinc alsó részén. Az Úr arra hívta fel a figyelmemet, hogy az elmúlt hetekben 
a gyógyító ajándékok valamennyire lecsökkentek, de a Szent Szellem ismét szárnyal, mert a 
szellemi ajándékok is szeretet által munkálkodnak. Úgy, ahogy a hit is szeretet által 
munkálkodik, és szükség van a szeretetben való összekapaszkodásra, hogy a gyülekezet ne 
legyen meglopva a szellemi ajándékoktól. 

Egy gondolatot még hadd mondjak, amit eszembe juttatott az Úr. 
Volt egy olyan tanár, aki a süketnémákat oktatta és elvitte egy összejövetelre az egész 

osztályát. A szolgálók megkérdezték tőle, hogy nem fél attól, hogy munka nélkül marad? A 
következőképpen történt meg a gyógyulás. Körbeállt az a jó pár ember, megfogták egymás 
kezét és a szolgáló az egyikhez odament, rátette a kezét, az pedig megszabadult. Egyébként 
némák voltak. Nem tudtak beszélni. Magyarul: megkötötte a nyelvüket az ördög. Ez egy 
gonosz szellem volt. Imádkozott az egyikért, az megszabadult, és ahogy fogták egymás kezét 
a kenet áradt tovább és a dominó elv alapján a mellette levő és a mellette levő is 
megszabadult. Így megtörtént a gyógyulás. Tehát, amikor mi szeretet-körbe állunk, vagy csak 
egyenként üdvözöljük egymást, akkor mindig gondoljatok erre, hogy a kenet így képes 
átáradni és áldássá válni mások számára. 

Atyám, Jézus nevében kezünket hittel rátesszük a hozott kelmére, szövetekre és 
kiárasztjuk Isten dicsőségét, e természetfeletti erőt, mert tudjuk az Igéből, hogy raktározódik a 
kenet a szövetekben és eljut a beteg testekhez az otthonokba és a kenet megtöri az igát, 
megsemmisíti. Olyan mértékben megsemmisíti, hogy nem kerülhet oda vissza többé az 
emberek nyakába a Jézus nevében. Köszönjük, Úr Jézus, mindezt, mert neked köszönhetjük, 
köszönjük a teljes körű megváltást, a szent sebeidet, ami által birtokolhatjuk a szent 
egészséget. Az Úr Jézus Krisztus szent nevében. A szent véráldozatot is megköszönjük a 
Jézus nevében. Ámen. 

Még a bizonyságról pár mondatot szólok. Régen fogalmaztuk ezt meg, hogy mi a 
bizonyság: Isten jóságát mondjuk el, amivel Istent dicsérjük és felmagasztaljuk azért, amit 
Jézus végzett az életünkben. Ez a bizonyság. Tehát nem történeteket mesélünk, meg vicceket 
mesélünk, hanem Jézust magasztaljuk fel. 

Erzsi: Én nem tudom, hogy ez az egész hogyan történt. A Biblia olvasása közben egyszer 
csak azt vettem észre, hogy egy fehér fényes fény egyszerűen beköltözött ide a szívemhez. Ez 
nagyon jó érzés volt és nagyon jól éreztem magamat Földváron, nagyon megfogott, 
megérintett. Szeretnék köztetek maradni, ameddig lehetséges. 

Az ördög azon munkálkodik – és ezt meg fogjátok tapasztalni mindannyian –, hogy ebből 
a szeretet-közösségből ki akar gyomlálni mindenkit. Mindenkivel megpróbálja. Ne engedjetek 
neki! 

Jutka: Nagyon fájt a lábam ujja. Úgy éreztem, hogy nem tudok csinálni semmit sem, és 
akkor elolvastam a napi imát még egyszer. A Veszek a szent vérből című ima volt a kék 
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könyvből. Utána olyan jól éreztem magam, hogy még éjjel egy órakor is dolgoztam. Mindent 
csináltam, teljesen megváltoztam, és Peti ugyanúgy. Szóval ő is olyan jókedvű volt. 

Tudjátok mi történt ebben az esetben? Amit ma hallottatok: hogy az Ige természetfeletti 
erővel fel van kenve, és amikor azt imádkozzuk félhangosan, hangosan, kinek milyen a 
lehetősége, akkor a kenet kiárad. A kenet pedig megtöri az igát, a betegséget, a problémát, a 
fájdalmat. Itt ez történt. Ennyi. Tehát az Ige gyakorlatilag orvosság. Ha az Igét megvalljuk 
hittel hangosan, akkor orvosságként működik. 

Hajni: Éjfél után arra keltem fel, hogy a kislányom áll a szobaajtónkban és sír, hogy anya, 
megint rosszul vagyok. A jobb oldali agy irányítja a bal oldalunkat, neki viszont a jobb 
oldalon van az agyérgomolyag, és a bal oldala, az arca és keze zsibbad, de hogyha nagyon 
rosszul van, akkor az egész baloldalt érinti. Kérdeztem a páromat, hogy most mit csináljunk? 
Nem emelhetjük a gyógyszeradagot tovább. Mondtam a Rékának, hogy kicsim – 14 éves – 
feküdj ide apa meg anya közé. Odafeküdt. Mindig van otthon kenetes zsebkendő, ami ott van 
a fejem alatt. Ha ilyen van, akkor mindig használom. és A kezembe fogtam a zsebkendőt és a 
bal kezét fogtam a bal kezemmel, ami zsibbadt neki és kettőnk között ott a zsebkendő. A 
másik zsebkendőt a jobb oldalon a fejére szorítottam és így öleltem a lányomat, magamban 
pedig mondtam az imát, nyelveken. Azt mondta a lányom, hogy anya eddig zavart, amikor 
duruzsoltál, most nem tudom, mit beszélsz, de olyan jó. És körülbelül egy negyed órát 
imádkoztam nyelveken, amikor mondta: anya, bemegyek a szobámba, jobban vagyok. 
Halleluja!  

Nemcsak az Igében van benne a kenet, hanem benne van a zsebkendőben is. Tabon volt 
egy testvérünk – még amikor ott szolgáltunk jó pár éve –, ők a kenetes kendőket elküldték 
borítékban valahova messzire, és ott, ha jól emlékszem a szemben gyógyulás történt. Tehát 
Isten ereje így képes működni.  

A kenetet sokszor megérzik rajtunk. Nem látják a köpönyeget rajtunk, de érzik. Van olyan 
történet, hogy amikor a kórházban elmegy az ajtó előtt egy felkent, egy kórházi szolgáló és 
azt mondják: „Gyere be, gyere be!” Ma megyek be egy helyre és ül velem szemben egy 
vadidegen férfi: „Jó napot, főnök!” – azt mondja. Egyszerűen a kenet ezt váltja ki az 
emberekben. 

Köszönjük a jelenléteteket, köszönjük a szereteteteket, mi is szeretünk benneteket, 
szívünk tábláján hordozunk rendszeresen és gyakorta imában is. 

 
*A barna színnel jelzett részek más fordításból származnak. 

A felhasznált bibliai versek a King James kiadás számozását követik. 


