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PÜNKÖSD ÜNNEPE 
 Bor Ferenc és Horváthné Éva élőben elhangzott tanításának nyers szövege 

Ságvár, 2016. 05. 16. 
 

Szeretettel köszöntünk benneteket a pünkösdi összejövetelünkön, a pünkösdi istentiszte-
letünkön. Külön köszöntjük a fiatalokat. Elsőként erre a megható énekre két imádságot 
szeretnék veletek közösen elmondani. Ez akkor fog működni, ha ezt tiszta szívből és hittel 
teszitek. Az első imádság a Római levél 10,9-10 versében található meg, ahol Pál apostol azt 
mondja, hogyha valaki a szívében hiszi, hogy Krisztus meghalt és feltámadt, valamint ezt a 
szájával kimondja, megvallja, akkor üdvösséget nyer, azaz megkapja a mennyei útlevelet. Így 
az élete végén nem egy rossz helyre költözik a szelleme és a lelke, hanem várja az örök 
világosság. Ahhoz, hogy valaki üdvösséget nyerjen, a Krisztusba vetett hitünkről kell 
megvallást tenni, és nem a bűneinkről. Közösen mondjuk el az imát. Én mondom előre, így 
mindannyian tudjátok utánam mondani: 

Hiszem, hogy Jézus Istennek Fia. Hiszem, hogy Jézus meghalt az én bűneimért.  
Hiszem, hogy Jézus feltámadt a halálból az én megigazulásomért.  
Kérlek Jézus, legyél az én Uram, Megváltóm és Gyógyítóm.  
Jézus, Te vagy az én Uram, Megváltóm és Gyógyítóm.  
Meg vagyok váltva, újjászülettem Krisztusban,  
az Ő szent vére megtisztított minden bűntől.  
Köszönöm, Úr Jézus, az örök életemet. Ámen. 
Abban a pillanatban, amikor valaki befogadja Jézust a szívébe ezzel az imádsággal, ami a 

Pál apostol szerinti „Hiszekegy” imádság – és szinte minden felekezetben használják a 
„Hiszekegy” imádságot –, akkor a szelleme, a belső embere újjászületik. Mert az ember 
hármas felépítésű lény, az igazi valónk a szellemünk, van lelkünk és testben élünk. A belső 
emberünk változik meg, mert átkerül a sötétségből a világosság országába. A külső nem 
változik meg, nem kell személyi igazolványt cserélni, de a belsőnk az isteni tulajdonságot 
vette fel, mert Jézus költözött a belsőnkbe.  

Istennek van még egy csodálatos ajándéka, a Szent Szellem, amit a magyar fordításokban 
sok helyen Szent Léleknek olvassunk, Ő a Szentháromság harmadik személye. A Lukács 
11,13-ban azt írja a Biblia, hogy Isten, amit mi kérünk tőle, nagyon szívesen odaadja, de 
legszívesebben a Szent Szellemét adná. Itt egy kiváló alkalom, mert a pünkösd a Szent 
Szellem ünnepe. Kérlek benneteket, hogy a következő imádságot szintén mondjuk el együtt. 
A Szentháromság harmadik személyét Jézus mellé be tudjuk fogadni a szívünkbe. A 
különböző felekezeteknél van elsőáldozás, bérmálás, konfirmálás, ezeknek az lenne a szerepe, 
hogy Jézust és a Szent Szellemet a fiatalok, az emberek befogadják a szívükbe. Így hangzik az 
imádságunk: 

Mennyei Atyánk, a Te Igéd alapján, Jézus nevében, kérem Tőled a Szent Szellemet.  
Töltsd be a szívemet a Szent Szellemeddel! Keresztelj meg a Szent Szellemeddel!  
Köszönöm, hogy meghallgattad az imámat, és megkereszteltél a Szent Szellemmel.  
Betöltekeztem, beteljesedtem, teljes lett a szívem a Szent Szellemmel. 
Ennek jeleként nyelveken fogok imádkozni, ahogy a Szent Szellem adja a kiejtést.  
A Szent Szellem örökké bennem él, velem marad, és elvezet minden igazságra.  
Jézus nevében. Ámen. 
Mai szóhasználattal azt lehet mondani, hogy most egy mennyei GPS került a szívetekbe, 

aki szeretne irányítani, vezetni. Persze ez csak akkor fog működni, ha az ember rá hallgat, és 
nem a saját okos dobozára.  

Köszöntsd a szomszédodat egy ideillő üzenettel, hogy légy teljes a Szellemmel! Szeretet-
tel köszöntünk benneteket. A Szent Szellem máris munkálkodik, az ízületekben, fej területén 
és csontozatban van gyógyító kenet. A hit keze kinyúl, elvesz, elfogad.  
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Szeretnélek megkérni benneteket, hogy fogadjátok nyitott szívvel a pünkösdi tanítást a 
szolgálótársamtól, Évitől.  

Horváthné Éva: Én is szeretettel köszöntelek benneteket a mai napon pünkösd alkalmából, 
áldott pünkösdöt kívánok mindenkinek! Ma van pünkösd napja, amelyen a Szent Szellem 
kiáradását ünnepeljük, amelyet két esemény előzött meg. A húsvét, amikor megtörtént a 
megváltás, és az azt követő mennybemenetel. A Szentháromság három isteni személyből áll: 
az Atya, a Fiú, és a Szent Szellem. Az 1Jánosban nézzük meg ehhez az Igét.  

1János 5,7. 
7. Mert hárman vannak, akik bizonyságot tesznek a mennyben: az Atya, az Ige és a 

Szent Szellem; és ez a három egy. Ámen. 
Úgy is mondjuk, hogy Szentháromság van az egy Istenben. A Szent Szellemet a magyar 

fordítások többségében Szent Léleknek nevezik. A magyar fordításokban így említik, de a 
Biblia jobb megértéséhez fontos, hogy megkülönböztessük a szellem és a lélek fogalmát. Jó 
ezt megkülönböztetni.  

A Szent Szellem az Ószövetségben el volt zárva a jeruzsálemi Templomban, mert egy 
templom volt abban az időben, és utána épültek annak a hasonlatosságára más templomok, 
építmények. A jeruzsálemi Templomba volt elzárva a Szent Szellem az ószövetségi időben a 
szentélybe, a kárpit mögött. Amikor Jézus meghalt, akkor a Templom szentélyét elválasztó 
kárpit kettéhasadt, és az oda elzárt Szent Szellem útja szabaddá vált. Ezt olvassuk: 

Márk 15,37-38. 
37. Jézus pedig nagy fennszóval kiáltván, kibocsátá szellemét. 
38. És a templom kárpitja tetejétől az aljáig kettéhasada. Ámen. 
Tehát a tetejétől hasadt ketté, egy angyal hasította ketté ezt a kárpitot, és így kiszabadult a 

Szent Szellem. Jézus a feltámadását követően negyven napon át egészen a mennybemenetelé-
ig megjelent a tanítványoknak megdicsőült testben. Nem ilyen hústestben, nem ilyen testben, 
hanem megdicsőült testben. Isten dicsősége folyt az ereiben, a testében.  

Tudnunk kell, hogy a mennybemenetelnek a célja az volt, hogy az Atya a jobbjára ültesse 
az Ő drága Fiát, és vele együtt minket is odaültetett a trónra. A hatalom legmagasabb helyén 
ülünk vele együtt. Az Apostolok cselekedeteiből Igéket olvasok, ami megmutatja a meg-
dicsőült testben való negyven napos megjelenését Jézusnak.  

Apostolok cselekedetei 1,2-3. 
2. Mind a napig, melyen fölviteték, minekutána parancsolatokat adott a Szent 

Szellem által az apostoloknak, akiket választott magának.  
3. Akiknek az Ő szenvedése után sok jel által meg is mutatta, hogy Ő él, negyven 

napon át megjelenvén nékik, és szólván az Isten országára tartozó dolgokról. Ámen. 
Tehát írja az Ige, hogy negyven napon át megjelent Jézus a tanítványoknak, és még ekkor 

is tanította őket Isten országáról. Jézus a távozása előtt azzal bátorította még a tanítványait, 
hogy nem hagyja őket egyedül, hanem el fogja küldeni maga helyett a Vigasztalót, a Segítőt, 
aki a Szent Szellem. Azt mondta a tanítványainak: 

János 16,7. 
7. De én az igazat mondom néktek: Jobb néktek, hogy én elmenjek: mert ha el nem 

megyek, nem jön el hozzátok a Vigasztaló: ha pedig elmegyek, elküldöm Őt tihozzátok.  
Jézus a mennybemenetele előtt azt kérte a tanítványaitól, hogy maradjanak együtt, és 

addig imádkozzanak, amíg helyette el nem jön a megígért helyettesítő, a megígért Vigasztaló.  
Apostolok cselekedetei 1,4-5. 8.  
4. És velük összejövén, meghagyá nékik, hogy el ne menjenek Jeruzsálemből, hanem 

várják be az Atyának ígéretét, melyet úgymond, hallottatok tőlem:  
Az Atya ígéretére vártak, aki a Szent Szellem volt, Őrá vártak, a drága Szent Szellemre. 
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5. Hogy János ugyan vízzel keresztelt, ti azonban Szent Szellemmel fogtok megke-
reszteltetni nem sok nap múlva.  

8. Hanem vesztek erőt, minekutána a Szent Szellem eljön reátok; és lesztek nékem 
tanúim úgy Jeruzsálemben, mint az egész Júdeában és Samariában, és a földnek mind 
végső határáig. Ámen. 

Így Jézus mennybemenetelét követően a tanítványok nagy örömmel mentek a jeruzsálemi 
imahelyükre, és együtt imádkoztak. Folytatjuk az igeolvasást: 

Apostolok cselekedetei 1,14-15/b. 
14. Ezek mindnyájan egy szívvel-lélekkel foglalatosak valának az imádkozásban és a 

könyörgésben, az asszonyokkal és Máriával, Jézusnak anyjával és az Ő atyjafiaival 
együtt. 

15. … vala pedig ott együtt mintegy százhúsz főnyi sokaság. 
Együtt imádkoztak. Ezt a gyönyörű igesort elolvashatjátok a Lukács evangéliuma 24. 

fejezetében a 49-52-ig. Ott is azt olvassuk, hogy mentek Jeruzsálembe, és imádkoztak együtt, 
míg el nem jött a Vigasztaló. Amíg a százhúsz főnyi sokaság tíz napig engedelmesen és 
kitartóan együtt imádkozott, aközben érkezett el a pünkösd napja.  

A Szent Szellem ekkor jelek és csodák kíséretében áradt ki. Zúgó szélhez hasonlatosan, és 
tüzes nyelvek kíséretében. Akik a felsőházban voltak, azokra ilyen megnyilvánulással jött, 
ilyen jelekkel, csodákkal jött.  Ehhez olvassuk el az Apostolok cselekedeteiben az Igét:  

Apostolok cselekedetei 2,1-4. 
1. És mikor a pünkösd napja eljött, mindnyájan egyakarattal együtt valának.  
2. És lőn nagy hirtelenséggel az égből mintegy sebesen zúgó szélnek zendülése, és 

eltelé az egész házat, ahol ülnek vala. 
3. És megosztott tűzlángnyelvek jelentek meg előttük, és üle mindenikre azok közül.  
4. És megtelének mindnyájan Szent Szellemmel, és kezdének szólni más nyelveken, 

amint a Szellem adta nékik szólniuk.  Ámen. 
Itt az igeversben a Szent Szellem jelek és csodák kíséretében áradt ki, ami zúgó szélhez 

hasonlatosan, és tüzes nyelvek kíséretében jelent meg. Itt a Szent Szellem ereje a zúgó és a 
sebesen szavakban rejlik. A zúgó szél az olyan, mint az óceán hullámainak a zúgása, ami a 
Szent Szellem megnyilvánulásához hasonló. Mert a Szent Szellem kiáradásai és kijelentései is 
hullámokban jönnek, és az Úr útjain terelnek minket. A sebesen jelentése forgószél, ami egy 
hatalmas lehelet kiáradásához hasonlatos. De a Szent Szellem még felhőhöz, vízfolyamhoz, 
szélhez, és tűzhöz is hasonlítható.  

A felsőházban négy hatalmas dolog történt. Négy hatalmas esemény:  
1. Az ott lévők újjászülettek, tehát új teremtéssé lettek.  
2. Tüzes nyelvek jelentek meg. Mindegyikükre ráültek a tüzes nyelvek.  
3. A Szent Szellem belépett, és lakozást vett a testükben. Befogadták a Szent Szellemet. 
4. Más nyelveken szóltak.  
Az Úr Jézus Istent képviselte a földi szolgálat során, amíg itt járt a földön, itt szolgált a 

földön. Pünkösdkor viszont a Szent Szellem felváltotta Jézust, és ma Ő képviseli Istent itt a 
földön. A Szent Szellem szolgálata. A feltámadástól számított ötvenedik napon Isten elküldte 
a drága Szent Szellemet a földre, az Ő drága Szellemét, és Ő azóta is velünk van. Egészen a 
gyülekezeti korszak végéig velünk lesz.  

Itt hallottatok három számot, a negyven, a tíz és az ötven. Ez az ötven nap két részből áll. 
A negyven nap, amikor megdicsőült testben feltámadt Jézus negyven napon át megjelent a 
tanítványoknak. A tíz nap pedig, miután felment a mennybe, a várakozás időszaka. A tíz nap, 
amikor a tanítványok imádkoztak, és várták a Vigasztalót. Amíg elfoglalta Jézus az Atya 
jobbján a helyét, ez volt a tíz nap alatt. Ez alatt imádkoztak kitartóan a tanítványai.  

Isten természetfeletti ereje két évezrede van itt a földön az Ő Szent Szelleme által, és ezzel 
egy új korszak kezdődött, amellyel beteljesedett az Úr ígérete. Attól kezdve a Szent Szellem 
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lakozást vehet az új teremtés szellemében. Ma a Szent Szellem nem kézzel épített templo-
mokban lakik. A mi testünk vált a Szent Szellem templomává, a Szent Szellem lakhelyévé. A 
mi testünk lett a Szent Szellem szállásadója. Olvassuk hozzá a szent Igét. 

1Korinthus 6,19.  
19. Avagy nem tudjátok-é, hogy a ti testetek a bennetek lakozó Szent Szellem temp-

loma, amelyet Istentől nyertetek; és nem a magatokéi vagytok? Ámen. 
Mi Istené vagyunk. Minket használ emberek felé, hogy szolgáljunk az Ő drága erejével, a 

Szent Szellemével. A Szent Szellem csak embereken keresztül tud megnyilvánulni. Hasonló-
képpen nyilvánulnak meg a gonosz szellemek is, csak hatalmas különbség van a kettő között. 
Mert ha újjá vagyunk születve, befogadtuk az Úr Jézust, akkor a gonosz szellem nem jöhet az 
ember szellemébe. Mert az Úr Jézus lakik bent a szellemünkben, és a drága Szent Szellem. Így 
csak kívülről tud támadni a gonosz, az ördög. De aki nincs újjászületve, abba viszont be tud 
menni a gonosz szellem, démon. Ha bemegy, csúnya módon tudja használni az embereket.  

Csak a hívőkön múlik az, hogy beteljesednek-e a mennyei erővel és képességgel, és 
működésbe hozzák-e a feltámadás erejét. Fontos az Ige megvallása, hogy ki tudjon áradni a 
kenet, a szent erő. A saját életedben is megtapasztalhatod a Szent Szellem erejét, amikor 
felismered és alkalmazod ezt a bibliai igazságot. Jézust akkor töltötte be Isten Szelleme, 
amikor Keresztelő János által bemerítkezett a Jordán folyóba. A János evangéliumban olvas-
suk el ehhez az igesort.  

János 1,32-34. 
32. És bizonyságot tett János, mondván: Láttam a Szellemet leszállani az égből, mint 

egy galambot; és megnyugovék Őrajta. 
33. És én nem ismertem Őt; de aki elküldött engem, hogy vízzel kereszteljek, Ő 

mondá nékem: Akire látod a Szellemet leszállani és rajta megnyugodni, Ő az, aki Szent 
Szellemmel keresztel. 

34. És én láttam, és bizonyságot tettem, hogy Ő az Isten Fia. Ámen. 
Jézus azért tudta befogadni a Szent Szellemet, mert akkor egyedül Ő rendelkezett élő 

szellemmel. Senki más. Mert neki Isten volt az Atyja, nem földi ember. A Szent Szellem volt az 
atyja, nem ember. Mária a földi anyja volt, ő hordozta ki, őt használta Isten, hogy kihordja 
Jézust, hogy a földön meg tudja mutatni Jézus a Szent Szellem szolgálatát. De ahhoz neki meg 
kellett születnie, le kellett jönnie testben a földre, hogy nekünk bemutassa ezt a szolgálatot.  

Ő bűntelen volt, mert Isten volt az atyja. Azért lehetett Ő tiszta, mert neki nem földi ember 
volt az apja. Neki szellemi Atyja volt. Jézus addig nem tudott semmilyen csodát tenni, amíg az 
Úr Szelleme fel nem kente Őt a szolgálatra. Még egyszer elmondom: Jézus addig nem tudott 
semmilyen csodát tenni, amíg itt járt a földön, mert harminchárom évig járt a földön, de három 
és fél évet szolgált. Amíg nem kente fel Isten az Ő Szellemével, addig nem tudott szolgálni, és 
nem történtek jelek és csodák. A Lukács evangéliumban nézzük meg Jézus szavait: 

Lukács 4,18-19. 
18. Az Úrnak Szelleme van énrajtam, mivelhogy felkent engem, hogy a szegényeknek 

az Evangéliumot hirdessem, elküldött, hogy a töredelmes szívűeket meggyógyítsam, 
hogy a foglyoknak szabadulást hirdessek és a vakok szemeinek megnyílását, hogy szaba-
don bocsássam a lesújtottakat, 

19. Hogy hirdessem az Úr kegyelmének esztendejét. Ámen. 
Jézuson mérték nélkül volt a kenet, vagyis Isten teljes erejével rendelkezett. Jézusnak 

azért volt szüksége felkenetésre, mert a testet öltése előtt letette isteni rangját, és hasonlóan 
élt, mint egy átlagos ember. A Filippi levélben nézzük meg ehhez az Igét.  

Filippi 2,6-8. 
6. Aki, mikor Istennek formájában volt, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy Ő az 

Istennel egyenlő, 
7. Hanem Önmagát megüresítette, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett; 
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8. És mikor olyan állapotban találtatott mint ember, megalázta magát, engedelmes 
lévén halálig, mégpedig a keresztfának haláláig. Ámen. 

Valójában nem Jézus tette a csodákat, hanem a Szent Szellem nyilvánult meg rajta keresz-
tül, jelek és csodák kíséretében. Úgy, ahogy ma is történik a földön. Rajtunk keresztül 
nyilvánul meg Isten ereje. Ha Jézusnak szüksége volt mennyei erőre, akkor nekünk is fel kell 
ismernünk, hogy milyen nagy szükségünk van rá. Ugyanúgy nekünk is nagy szükségünk van 
rá. János evangélium 14. fejezetében lesz a következő Igénk. Itt is Jézus szól hozzánk. 

János 14,12. 
12. Bizony, bizony mondom néktek: Aki hisz énbennem, az is cselekszi majd azokat a 

cselekedeteket, amelyeket én cselekszem; és nagyobbakat is cselekszik azoknál; mert én 
az én Atyámhoz megyek. Ámen. 

Amíg Jézus a földön szolgált, bemutatta nekünk a Szent Szellem szolgálatát, ahogy 
mondtam az előbb is, és ezt pünkösd óta mi, újjászületett hívők is megtehetjük. Mi a Szent 
Szellemet befogadtuk. Mindenkinek az életében a kis pünkösd akkor történik meg, amikor a 
Szent Szellemet befogadja a szívébe, onnantól kezdve tud munkálkodni az ő életében. 
Onnantól kezdve az Úr munkatársa lesz, és szolgál az Úrnak. A Szent Szellem egy ajándék 
Istentől az újjászületett gyermekei számára. Mert csak az újjászületést követően lehet betölte-
kezni Szent Szellemmel. Ezt az Atyától lehet kérni.  

Lukács 11,13.  
13. Ha azért ti gonosz létetekre tudtok a ti fiaitoknak jó ajándékokat adni, mennyivel 

inkább ád a ti mennyei Atyátok Szent Szellemet azoknak, akik tőle kérik.  Ámen. 
Az alkalom elején már elmondtuk ezt az Igét. Mert miután befogadjuk és megismerjük a 

Szent Szellemet, sokan egyre szorosabb közösséget kívánunk Vele. Egyre többet akarunk 
megtudni róla, hogy hogyan működik? Merre visz az út a Szent Szellem által? Mit mutat meg 
az Úr az Ő Szent Szelleme által? Mi Istennek a szíve vágya? Mit kell beteljesítenünk? A 
Szent Szellem mindig megmutatja nekünk, merre menjünk, mit tegyünk. A beteljesedést 
követően a Szent Szellem lesz a vezetőnk és a támaszunk. 

János 16,13.  
13. De mikor eljön Ő, az igazságnak Szelleme, elvezet majd titeket minden igazságra. 

Mert nem magától szól, hanem azokat szólja, amiket hall, és a bekövetkezendőket 
megjelenti néktek. Ámen. 

A Szent Szellem által fogod megérteni Isten csodálatos dolgait, és az Igéjében kijelentett 
akaratát. Mert csak a Szent Szellem képes ezeket megeleveníteni, és személyes kijelentéssé 
tenni számodra. A Vigasztaló és Segítő mindig veled tart, és mindenben segít. De ehhez 
Hozzá kell fordulni, meg kell kérni Őt.  

A Szent Szellemmel való közösségben először békességet kapunk, majd vezetést vehetünk, 
és kijelentést nyerhetünk, ami által még a téves tanításokat is fel tudjuk ismerni, ha ilyet 
kapunk. De ehhez figyelni kell a Szent Szellem vezetésére, és csak úgy tudunk rá figyelni, ha 
békesség van a szívünkben. Ha nyugalomban vagyunk. Ha zaklatottak vagyunk, nem tudunk a 
Szent Szellem vezetésére figyelni. Csak akkor, ha békességben van a mi szívünk, a mi 
szellemünk, és az életünk is úgy békességben van. Az Úr mindig segít. Gyönyörű tanítások 
vannak, amelyek megerősítenek minket, nagyon sok tanítás van, hogy békességben legyünk. 

A Szent Szellemmel nemcsak közösségben kell lennünk, hanem növekedni is fontos 
abban, s a szent Igében tudunk növekedni a Szent Szellem által. Mert a Biblia titkai így 
fognak megnyílni előtted és így tapasztalod meg Isten szeretetét is. Le van kódolva a Biblia, 
és ha a Szent Szellemet befogadod, az dekódolja, általa érted meg a szent Igét. Amíg nem 
vagy Szent Szellemmel betöltekezve, addig nem érted meg az Igét, csak fizikai síkon 
értelmezed. De ha a Szent Szellemmel betöltekezel, hallgatod a tanításokat, ott mindenre van 
Ige, megvan mindenre a válasz az Igében. És ha ebben növekszel, meg fogod tudni, hogyan 
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menj tovább az életedben, hogyan vedd el a gyógyulásodat, mit tegyél, hogyha nehéz 
helyzetbe vagy, hogyan kiálts az Úrhoz.  

Mindenre van Ige! S az Ige élő és ható. Eljut a szellemnek, a léleknek, az ízeknek és a 
velőknek a megoszlásáig. Mindenben segít Isten Igéje és a Szent Szellem. Tehát szegényessé 
válhat azoknak a keresztényeknek az élete, akiknek felekezeteiben nem ismerik a Szent Szel-
lemet, pl. ilyen a vallás. Majd ehhez mondok egy bizonyságot a végén. 

A Szent Szellemmel mi is hasonló kapcsolatba kerülhetünk, mint Mária és a felsőházban 
levők, akik ott voltak pünkösd napján. Amikor szellemben imádkozunk, akkor a Szent 
Szellem csodálatos dolgokat fog megcselekedni rajtunk keresztül. 

Az 1Korinthus 14,2-höz lapozunk. Ez a szellemi imádságról szól. 
1Korinthus 14,2. 
2. Mert aki nyelveken szól, nem embereknek szól, hanem az Istennek; mert senki 

sem érti, hiszen a Szellem által szól titkokat. Ámen. 
Tehát, aki nyelveken imádkozik, aki nyelveken szól, azt csak Isten érti meg. Sem saját 

maga nem érti az ember azt a nyelvet, sem más ember, csak egyedül Isten érti, és meg is 
válaszolja az imát. Te is minden nap elmélkedj az Igén és imádkozz nyelveken, hogy folyton 
telve lehess a Szent Szellemmel, minden nap telve lehess vele! Mert Ő eddig is hatalmas 
dolgokat tett, és a jövőben is hatalmas dolgokat fog tenni. Amikor nyelveken imádkozunk, 
akkor Isten ereje hatással lesz a családunkra, a munkánkra, szolgálatunkra és az egész 
életünkre. Amikor nyelveken szólunk, ugyanaz a kenet száll le ránk, mint azokra, akik Isten 
ihletésére írták le a Bibliát. Nézzük meg a 2Timótheus 3-ban a 16,17-es igeverset: 

2Timótheus 3,16-17. 
16. A teljes Írás Istentől ihletett és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, 

és igazságban való nevelésre. 
17. Hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített. Ámen. 
A Biblia a csodák könyve, de ha valaki kihagyja a Szent Szellem természetfeletti erejét, 

akkor az egy titkos, egy vallásos könyv marad. Csak a Szent Szellemmel beteljesedve válik 
érthetővé a Biblia, mert a Szent Szellem befogadása nélkül nem lehet megérteni Isten felkent 
Igéjét. Csak a Szent Szellem által működik az Ige.  

A keresztény élet Isten erejének a bemutatása, ami csodákra épül. Az emberek legbelül 
vágyakoznak arra, hogy megtapasztalhassák ezeket az isteni csodákat, mert erre vagyunk 
teremtve. Viszont ezek megtapasztalásához elváró hitre van szükség, meg odaszánt szívre. 

A korai gyülekezetben az Evangélium hirdetését csodák követték. Az Apostolok csele-
kedeteiben – az a korai gyülekezet – sok példát olvashattok, hogy milyen csodák történtek az 
apostolok szolgálatában. Sok gyülekezet vallja magát teljes-evangéliuminak, de mégsem 
mindenki prédikálja a Biblia teljes igazságát, amely Isten erejének a bemutatása lenne. 

1Korinthus 2,4-5. 
4. És az én beszédem és az én prédikálásom nem emberi bölcsességnek hitető beszé-

deiben, hanem Szellemnek és erőnek megmutatásában állott: 
5. Hogy a ti hitetek ne emberek bölcsességén, hanem Isten erején nyugodjék. Ámen. 
A húsvéti feltámadással hatalmas és szinte felbecsülhetetlen kincset kapott az emberiség, 

ami által létrejött az új teremtés. Örök életünk van, és ez csodálatos dolog, amikor ezt 
megtudja az ember. Erre mondják, hogy a halál után is van élet. Szellemi lények vagyunk, és 
a szellemünk újjáteremtődött, amikor befogadtuk az Úr Jézust. Az újjászületést követően 
költözhet be Isten Szelleme a szívünkbe, a szellemünkbe. 

Apostolok cselekedetei 2,38. 
38. Térjetek meg és keresztelkedjetek meg mindnyájan – először azt írja, térjetek meg, 

utána keresztelkedjetek meg mindnyájan – a Jézus Krisztusnak nevében a bűnöknek eltör-
lésére, és veszitek a Szent Szellem ajándékát.  
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Tehát először az üdvösség, és utána a Szent Szellem keresztség imáját kell hittel elmon-
dani. Csak az üdvösség imájának elmondása után tudnak betöltekezni. Erre a világ nem képes. 

János 14,17. 
17. Az igazságnak ama Szellemét, akit a világ be nem fogadhat, mert nem látja Őt, és 

nem ismeri Őt; de ti ismeritek Őt, mert nálatok lakik, és bennetek van. 
Tehát a világ a látható dolgokban hisz. Mi, újjászületett hívők pedig a láthatatlanban. A 

Szent Szellem csak olyan házba költözik be, amit Jézus vére tisztára mosott. Tehát újjászü-
letéskor megmosta a szent vér és megigazult. A Szent Szellemmel való betöltekezésnek az 
egyértelmű jele a nyelveken szólás. Az Apostolok cselekedeteiben nézzük meg az Igét. Itt az 
apostolok szolgáltak. 

Apostolok cselekedetei 10,44-46. 
44. Mikor még szólá Péter az Igéket, leszálla a Szent Szellem mindazokra, akik hall-

gatták vala e beszédet. 
45. És elálmélkodának a zsidóságból való hívek, mindazok, akik Péterrel együtt 

mentek, hogy a pogányokra is kitöltetett a Szent Szellem ajándéka. 
46. Mert hallják vala, hogy ők nyelveken szólnak és magasztalják az Istent. 
Tehát nem csak a zsidók születhetnek újjá, hanem mindenki, az egész világon mindenki. 

Isten teremtményei vagyunk, de Isten gyermekeivé válhatunk. Isten teremtményei mind újjá 
tudnak születni, úgy válnak Isten gyermekeivé.  

A Szent Szellem keresztség során a természetfeletti birodalom kilenc ajándékát fogadjuk 
be a szellemünkbe. Az 1Korinthus 12-ből felsorolom nektek a kilenc szellemi ajándékot. A 8-
10-ig terjedő versekben találjátok meg, én csak elmondom nektek a kilenc ajándékot. Az 
egyik a bölcsességnek szava, ismeret szava, hit, aztán gyógyítások ajándékai, csodatevő 
erőknek munkái, prófétálás, szellemek megkülönböztetése, nyelvek nemei és nyelvek 
magyarázata. A kilenc szellemi ajándék közül az első pünkösdkor lépett működésbe a nyelvek 
nemei és a nyelvek magyarázata. Mert csak azóta tudunk nyelveken imádkozni, amióta a 
Szent Szellemet befogadtuk. És ott a felsőházban is ez történt meg a pünkösd napján, és azóta 
tudunk nyelveken szólni, előtte senki nem tudott. De a többi ajándék az Ószövetségben is 
működött, mert történtek csodák. Hármat mondok: pl. a Vörös-tenger kettéválasztása, víz 
fakasztása a kősziklából, a kenyérszaporítás, és nagyon sok csoda történt még az Ószövetségben.  

Tehát a Szent Szellem nem csak napjaink újdonsága, hanem már a korai gyülekezeti 
időktől, amikor az apostolok használták ezt, onnantól kezdve működik. Krisztus Testében a 
Szent Szellem ajándékai úgy vannak szétosztva, hogy a Szent Szellemmel teljes hívőkön 
keresztül bármelyik ajándékával képes megnyilvánulni az Ő akarata szerint.  

1Korinthus 12,4-7. 11. 
4. A kegyelmi ajándékokban pedig különbség van, de ugyanaz a Szellem. 
5. A szolgálatokban is különbség van, de ugyanaz az Úr. 
6. És különbség van a cselekedetekben is, de ugyanaz az Isten, aki cselekszi mindezt 

mindenkiben. 
7. Mindenkinek azonban épülésre adatik a Szellemnek kijelentése. 
11. De mindezeket egy és ugyanaz a Szellem cselekszi, osztogatván mindenkinek kü-

lön, amint akarja. Ámen. 
Tehát Jézus jelenléte ma a Szent Szellemen keresztül érzékelhető a számunkra. Krisztus a 

Szent Szellem erejének kiáradása által folytatja a földön megkezdett munkáját, amelyet jelek 
és csodák követnek. Az Apostolok cselekedeteiben nézzünk ehhez egy példát 

Apostolok cselekedetei 14,3. 
3. Még sok időt töltöttek ott, bátran prédikálva az Úrban, aki bizonyságot tett az Ő 

kegyelmének Igéje mellett, és megadta, hogy jelek és csodák történjenek az ő kezeik által. 
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Az apostolok cselekedetei által történtek a jelek, csodák. Ők prédikálták az Igét, ahogy mi 
is tesszük, és jelek és csodák történtek. És a mai gyülekezeti korszakban is jelek és csodák 
történnek.  

Mivel mi Jézussal személyesen nem találkoztunk, ezért a Szent Szellem tesz Jézusról 
bizonyságot, ami a hitünk gyökere, a János 15,26-ban írja az Ige, és ez az utolsó Igénk. 

János 15,26. 
26. Mikor pedig eljön majd a Vigasztaló, akit én küldök néktek az Atyától, az igaz-

ságnak Szelleme, aki az Atyától származik, Ő tesz majd énrólam bizonyságot. Ámen. 
Ezt mondta Jézus, és ez így is van. Amíg mi itt vagyunk a földön, addig nekünk kell 

bizonyságot tenni az Úr Jézusról a világ felé. Amikor a Szent Szellem leszáll és betölti a 
hívőt, akkor ő egy erőt kap arra, hogy az Úr bizonyságtevője legyen. Mi már felruháztattunk 
mennyei erővel, és ezért képesek vagyunk megtenni a részünket. Legyünk az Úr munkatársai 
mindnyájan, és hirdessük az Evangéliumot mindenkinek, mert erre kaptunk elhívást. Ebben a 
legnagyobb odaszánással kell együttműködnünk a kegyelem Istenével. Ámen. 

  

És most megosztom veletek a bizonyságot: Egy teljes-evangéliumi szolgáló egy nagy 
lélekszámú katolikus templom mellett haladt el a kocsijával, és egy belső indíttatás azt sugall-
ta neki, hogy álljon meg. Ezért a templom parkolójában megállt és egy kicsit imádkozott. 
Akkor azt a szellemi vezetést kapta, hogy a pap bent van a templomban és imádkozik. Azt is 
közölte vele ez a belső hang, hogy ő tegye rá a kezét erre a papra, és ez a pap akkor be-
teljesedik Szent Szellemmel, és nyelveken fog szólni. 

Ez a szolgáló kicsit mégis elbizonytalanodott. Nem akarta magát bolonddá tenni, úgyhogy 
még egy kicsit ott ült az autóban és imádkozott. Végül is úgy határozott, hát azért az nem egy 
olyan nagy dolog, ha bemegy a templomba, és megpróbálja megkeresni a papot, hogy 
kiderítse, valójában Isten akarja-e ezt tőle, erre vezeti-e őt Isten, hogy megtegye? 

Tehát ez az illető végül is elhatározta, bement a templomba és bekopogott az ajtón. Hallott 
egy hangot, aki szívesen fogadta őt, hogy: gyere be! Látott egy embert az íróasztalánál ülve, 
és sok-sok könyv volt felhalmozva az íróasztalon. A pap fölkelt, és nagyon barátságosan 
üdvözölte, és bemutatkoztak egymásnak. Amikor a pap meghallotta, hogy ki a látogatója, azt 
válaszolta – hála és dicsőség az Úrnak. (Valószínűleg hallott már erről a szolgálóról, de nem 
találkozott vele még soha. Ez a Szent Szellem munkája!)  

Azt mondja a pap: hogy éppen azokról a napokról olvasok, amit Isten a korai gyülekezeti 
napokban tett a Szelleme által. Éppen a Szent Szellemmel való betöltekezésről olvastam, és 
arról, hogy hogyan imádkoztak nyelveken. És az Úr éppen most mondta a szellememnek, 
hogy pontosan erre lenne szükségem!  

Tudatában vagyok annak, hogy ez nekem nagyon hiányzik, ezért lehajtottam a fejemet, és 
kb. tíz perccel ezelőtt ezért imádkoztam, hogy ez teljesedjen be nekem. Azt mondtam az 
Úrnak: Uram, és nem ismerek senkit ebben a városban, aki Szent Szellemmel teljes lenne, aki 
ennek az ismeretével rendelkezne. Küldj hozzám valakit, aki ezért velem együtt tudna 
imádkozni – és látod, most itt vagy! 

Ez egy gyönyörű bizonyság. Köszönöm, hogy meghallgattatok. 

 
Bor Ferenc: Úrvacsorával folytatjuk az alkalmunkat, és az úrvacsora során az Úr Jézus 

haláláról emlékezünk meg, mert a halála által szerezte meg a győzelmet az ellenség felett és 
adta át nekünk, hogy mi ebben a győzelemben járhassunk. 

A kezünkben tartott pászka kenyéren három jel van. Az egyik a csíkok, a sávok, amik 
Jézuson az a korbács csapások nyomait jelképezik, ami által van a gyógyulásunk. A kis 
lyukak pedig a kezén és a lábán ejtett sebeket, a szegek helyét jelképezi. És némely helyen 
pirultabb részek vannak, az pedig az ítélet tüze, mert Isten ráhelyezte Jézusra a világ bűnét, az 
emberiség bűnét és helyettünk Ő kapta az ítéletet. Ezt jelképezi ez a pászka kenyér.  

Az 1Korinthusi levél 11. fejezetéből olvasom a 23. verstől. 
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1Korinthus 11,23-26. 
23. Mert én az Úrtól vettem, amit néktek előtökbe is adtam: hogy az Úr Jézus azon 

az éjszakán, melyen elárultaték, vette a kenyeret, 
24. És hálákat adván, megtörte és ezt mondotta: Vegyétek, egyétek! Ez az én testem, 

mely tiérettetek megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. 
Mondjuk együtt: Köszönöm, Úr Jézus, a megtört testedet, ami által birtokolom a szent 

egészséget. Az úrvacsorában lévő erőt és hatalmat kiárasztom a szeretteim felett, a gyülekezet 
tagjai felett, és az ellenségnek menekülnie kell onnan. Ámen. Most megesszük a gyógyulásunkat. 

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. 

Mondjuk együtt megint: Köszönöm, Úr Jézus, a kiontott drága szent véredet, amely 
tisztára mosott, és azóta is folyamatosan tisztán tart. Köszönöm, hogy igazként állhatok az 
Atya szent színe elé, mert a szent véred szeplőtelenné tett, igazzá tett, a Jézus nevében. 
Köszönöm, Úr Jézus, a kiontott drága szent véredet. Kérlek, fáradjatok a kehelyhez! 

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

És azért hirdetjük az Úr halálát, mert ebben van a győzelem. A halálával győzte le az 
ellenséget. Köszönöm szépen. Foglaljatok helyet. 

 

Most pedig kézrátételes imádságra kerül sor, mert a Biblia tanítja, hogy a kezünket tegyük 
azokra, akik ezt kívánják, tegyük azokra, akik betegek, és a kezünkből kiárad a gyógyító erő. 
Mert Jézus lakozik mindnyájunkban, és amikor a kezünket valakire rátesszük, akkor a jézusi 
erő, Isten ereje árad ki, és ez szabadulást hoz a Jézus nevében.  

Még egy dolgot szeretnék veletek megosztani. Két rövid prófécia következik április 25-i 
keltezéssel:  

Azt fogod tapasztalni, hogy meghatározott pillanatok jöttek el az életedben. Ez az 
átmeneti idő meg fogja határozni az előtted álló utat, és véglegesíteni fogja a jövőbe vezető 
ösvényedet. Hamarosan rá fogsz jönni, hogy ráléptél arra az ösvényre, ahonnan nincs 
visszatérés. Új fejlemények fognak kialakulni, méghozzá gyorsan, és ezáltal egy szellemi 
körhullám-hatás fog létrejönni, ami az egész életedet áthatja. A világban az állapotok 
felborulnak, és már semmi sem lesz ugyanolyan, mint amilyen eddig volt. Ezek a napok 
olyanok lesznek, mint amikor Izrael kijött Egyiptomból és bement az ígéret földjére.  

És a következő: 
Húzódj vissza, és hozz egy döntést, hogy komolyan fogsz szolgálni engem! – mondja az 

Úr. Az önelégültség napjainak le kell zárulniuk ahhoz, hogy előretörhess az élet meg-
újulásában. A szellemben való élet sokkal több jutalmat fog magával hozni, mint ahogy azt 
valaha képzelted, de ehhez egy döntést kell hoznod, és meg kell tenned a szükséges 
erőfeszítést, hogy eljuss erre az állapotra! Ámen. 

 
*A barna színnel jelzett részek más fordításból származnak. 
A felhasznált bibliai versek a King James kiadás számozását követik. 


