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HÚSVÉT – Isten Báránya
Bor Ferenc élőben elhangzott tanításának nyers szövege
Ságvár, 2017. 04. 17.

Köszöntsd a szomszédodat azzal az üzenettel, hogy járj a feltámadás erejében! Halleluja,
dicsérjük az Urat! Szeretettel köszöntünk benneteket, különösen a két kedves vendégünket. A
húsvét egy örömünnep. Képzeljétek el, hogyha valakinek egy gavallér kifizeti az adósságát,
milyen nagy öröm az? Képzeljétek el azt is, hogy Jézus megváltó munkája által nem kell a
pokolba menni, és egy örök szenvedésben lenni. Ezért örömünnep a húsvét. Igaz, hogy Jézus
meghalt, de feltámadott dicsőségben. Most az Atya jobbján ül és bennünket képvisel. A
köszöntésünk is az volt, hogy járj a feltámadás erejében. Ez egy nagyon fontos szempont,
nemcsak a húsvét napjaira, hanem az életünk további részére is. Árasszuk ki a hitünket abban,
hogy ami „meghalt az életünkben”, például egy kapcsolat, egy helyzet, az Isten ereje által fel
tud támadni, meg tud elevenedni, helyre tud állni. Lehet szó nehéz anyagi helyzetekről is. Sok
olyan terület van az ember életében, ami helyreállítást kíván. Reinhard Bonnke evangélista
tanítványa Daniel Kolenda. Reinhard Bonnke idős már, készül visszavonulni, de Isten
kegyelméből van egy tanítványa.
Bevezetőként Daniel Kolenda üzenetéből egy pár gondolatot szeretnék felolvasni. Húsvétkor ünnepeljük a világtörténelem legjelentősebb eseményét, Jézus Krisztus feltámadását.
Jézusnak már a születése is csodával határos volt. Halála pedig egészen döbbenetes. A
feltámadás nélkül azonban mindkettő értelmetlen lett volna. Valójában Jézus feltámadása
nélkül a keresztre feszítése csak egyszerű kivégzés lett volna. Pál apostol írja a 1. Korinthusi
levélben:
1Korinthus 15,14.
14. Ha pedig Krisztus fel nem támadott, akkor hiábavaló a mi prédikálásunk, de
hiábavaló a ti hitetek is.
Ha Krisztus nem támadt fel, akkor hiábavaló a mi igehirdetésünk, de hiábavaló a ti hitetek
is, mert a keresztény hit alapja Jézus Krisztuson alapszik. Jézus Krisztus halálán és
feltámadásán. Ha Jézus nem támadt fel a halálból, akkor csak egy sarlatán lett volna. A
tanításai pedig nem lettek volna fontosabbak Ghandi, Buddha, vagy Marx tanításainál. Ha
Jézus nem támad fel a halálból, akkor a kereszténység csak egy halom ostoba és értelmetlen
liturgia, szabály a valóság teljes mellőzésével bizonyíték nélküli állításaival, és erő nélküli
vallásosságával. Ha Jézus nem támad fel a halálból, akkor a kereszténység egész egyszerűen
értelmetlenség. Jézus nélkül ma mindannyian elveszettek lennénk, és mindannyian arra a
forró helyre kerülnénk. De hála és dicsőség Istennek, hogy Isten megváltás terve két évezrede
beteljesedett. A tanítványok látták Jézust fizikailag. Tökéletesen alkalmas a beszámolójuk
arra, hogy tanúskodjanak a feltámadás hitelességéről. De az ő beszámolójuk nem elég, mert a
Szent Szellem – a magyar fordításokban Szent Léleknek olvashatjuk – Jézus feltámadásáról
bizonyságot tevő állandó szolgálata, hogy Krisztus feltámadt a halálból, és felment az
Atyához. Az apostolok tanúi voltak a feltámadásnak, de nemcsak a szavaikkal adták bizonyítékát a feltámadt Krisztusnak, hanem azzal is, hogy folytonosan bemutatták a feltámadás
erejét.
Apostolok cselekedetei 4,33.
33. És az apostolok nagy, erővel tesznek vala bizonyságot az Úr Jézus feltámadásáról; és nagy kegyelem volt mindnyájukon.
Ez a bizonyságtétel folytatódik ma is. A mi feladatunk az, hogy bemutassuk a feltámadt
Krisztus erejét, mint egy bizonyítékot minden egyes napon. Jézus azt mondja, hogy ahol
ketten vagy hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok közöttük. A mai napon is itt van
az Úr Jézus, itt van a gyülekezet angyala, és a drága Szent Szellem, aki az első pünkösdkor
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töltetett ki. Az eredeti szöveg szerint a görögben és a héberben Szent Szellemnek van írva. De
ugyanarról van szó. A Szentháromság harmadik személyéről beszélünk, nem egy új
istenségről. Abban az időben, amikor Károli Gáspár fordította a Bibliát, ami egy nagyon nagy
munka volt, akkor a szellem szó egy nagyon terhelt szó volt. Kísértet fogalmát értették alatta,
és ezért a szellemet nem szellemnek, hanem léleknek fordították. Viszont így meg nem lehet
megkülönböztetni, ha össze van mosva.
Ma sok teendőnk van. Úrvacsorára is készültünk az ünnep kapcsán, de először is egy kis
húsvéti ajándékot fogadjatok tőlünk szeretettel. Mindenkinek jut két nyuszi, meg két
bárányka. Áldott, békés ünnepeket kívánunk mindenkinek! A világi képeslapokon azt látjuk,
hogy kellemes húsvéti ünnepeket. Az egyházi vonalon pedig áldott húsvéti ünnepeket
mondunk. Mi az áldott kifejezés mellett maradunk.
Kaptam egy témát az Úrtól a mai napra. A Bárány. A mai tanítás címe: Isten Báránya.
Teljesen szellemből vettem. Csütörtökön ezzel foglalkoztam egész nap, mert a Bibliát az
elejétől a végéig egy keresőprogrammal átfésültem, hogy hol van benne a bárány szó.
1. Kezdet
Miért jelenik meg húsvét kapcsán a bárány és mit jelképez? Felmerülhet sokakban ez a
kérdés. A válasz a Bibliában van. Igyekeztem a Biblia elejétől a végéig összeszedni olyan
Igéket, melyek alapján ma ez a tanítás felépülhet. Az Ószövetségben rengeteg előkép van az
Úr Jézusról. Ma néhányat meg fogunk nézni. Megkerestem, hogy hol szerepel először a juh
szó, aztán a kos és a bárány. Ezt a három dolgot vizsgáljuk meg.
1Mózes 4,2.
2. És ismét szülé annak atyjafiát, Ábelt. És Ábel juhok pásztora lett, Kain pedig földművelő.
Ebben a versben jelenik meg a juh szó először. Itt az Ige Ábelt juhok pásztoraként említi.
Megyünk is rögtön tovább az 1Mózes 15. fejezetéhez. Itt találkozunk először a kos szóval, a
hím báránnyal.
1Mózes 15,5–9. 18.
5. És kivitte őt, és monda: Tekints fel az égre, és számláld meg a csillagokat, ha
azokat megszámlálhatod; és monda néki: Így lészen a te magod.
6. És hitt az Úrnak, és tulajdoníttaték az őnéki megigazulásul.
7. És monda néki: Én vagyok az Úr, aki téged kihoztalak Úr-Kaszdimból, hogy
néked adjam e földet, örökségedül.
8. És monda: Uram Isten, miről tudhatom meg, hogy öröklöm azt?
9. És felele néki: Hozz nékem egy háromesztendős üszőt, egy háromesztendős kecskét, és egy háromesztendős kost, egy gerlicét és egy galambfiat.
18. E napon kötött az Úr szövetséget Ábrámmal, mondván: A te magodnak adom ezt
a földet Egyiptomnak folyóvizétől fogva, a nagy folyóig, az Eufrátes folyóvízig.
Itt említi a Biblia először a kost. Tudjuk azt, hogy Ábrahám és Sára gyermektelen volt.
Ábrahám idős korában kapta az ígéretet Istentől, hogy sok nép atyjává teszi őt. Megfogta
Ábrahám kezét, kivitte a csillagos égbolt alá és felmutatott, hogy ennyi utódod lesz. Igaz,
hogy 25 évet kellett várni a gyermekre, de Isten ígérete megvalósult. Ebben az igerészben
arról van szó, hogy Isten szövetséget köt Ábrahámmal. Azt mondta Ábrahámnak, hogy vedd
az engem helyettesítő állatot, amit itt felsorolt az Igében, és öld meg. Majd metéld körül
magad, hogy a két vér összevegyüljön. Így jött létre a szövetség Isten és ember között. Ha
még valaki emlékszik az iskolai tanulmányaira, a magyar történelemben a hét vezér is
vérszövetséget kötött. 2014 elején egy tanítás sorozat hangzott el a vérszövetségről. Ha valaki
tanulmányozni szeretné a vérszövetség mélységeit, annak van rá lehetősége, mert az
interneten megtalálható és letölthető. Az Ószövetségben állati eredetű vér helyettesítette Isten
vérét. Mert azt mondta Isten Ábrahámnak, hogy hozd ezeket az állatokat, és azoknak a vére
lesz az én helyettesítőm. De az Újszövetségben Isten vére ontatott ki a kereszten, mert az Úr
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Jézusban Isten vére folyt. Az Úr Jézusnak nem földi apja volt, hanem a Szent Szellem
árnyékozta be Máriát, és így történt meg a természetfeletti, csodálatos fogantatás. Erre azért
volt szükség, hogy az ádámi eredendő bűn ne kerüljön bele Jézusba. Isten a szövetségek sora
által tudta elküldeni a Fiát, hogy beteljesítse a megváltást, és helyreállítsa az elbukott embert.
A fontosabbak közül néhányat említek.
Ez az ábrahámi szövetség, amit most olvastunk. Később Isten megerősíti Ábrahámmal a
szövetséget. Tudunk a Noéval kötött szövetségről, miután kijött a bárkából. A legutolsó
szövetség az Újszövetség, amely Jézus Krisztus vére által köttetett.
Az előzmény az volt, hogy Ádám elbukott az Éden kertben. Felségárulást követett el,
engedetlen volt Istennek. Kiesett az Istennel való közösségből. Isten nem nézhette tétlenül,
hogy az Ő teremtménye csak úgy kallódik a világban. Hosszú évek, évszázadok során
munkálta ki azt, hogy az Úr Jézus megszülethessen, eljöhessen a földre és az embert
visszaállítsa ugyanabba a pozícióba, amiben volt kezdetben, az Éden kertben.
1Mózes 22,2. 5–13.
2. És monda: Vedd a te fiadat, ama te egyetlenegyedet, akit szeretsz, Izsákot, és menj
el Mórijának földjére, és áldozd meg ott égőáldozatul a hegyek közül egyen, amelyet
mondok néked.
5. És monda Ábrahám az ő szolgáinak: Maradjatok itt a szamárral, én pedig és ez a
gyermek elmegyünk amoda és imádkozunk, azután visszatérünk hozzátok.
6. Vevé azért Ábrahám az égőáldozathoz való fákat, és feltevé az ő fiára Izsákra, ő
maga pedig kezébe vevé a tüzet, és a kést, és mennek vala ketten együtt.
7. És szóla Izsák Ábrahámhoz az ő atyjához, és monda: Atyám! Az pedig monda:
Ímhol vagyok fiam. És monda Izsák: Ímhol van a tűz és a fa; de hol van az égőáldozatra
való bárány?
8. És monda Ábrahám: Az Isten majd gondoskodik az égőáldozatra való bárányról,
fiam; és mennek vala ketten együtt.
9. Hogy pedig eljutának arra a helyre, melyet Isten néki mondott, megépíté ott
Ábrahám az oltárt, és reá raká a fát, és megkötözé Izsákot, az ő fiát, és feltevé az oltárra,
a farakás tetejére.
10. És kinyújtá Ábrahám az ő kezét és vevé a kést, hogy levágja az ő fiát.
11. Akkor kiálta néki az Úrnak angyala az égből, és monda: Ábrahám! Ábrahám! Ő
pedig felele: Ímhol vagyok.
12. És monda: Ne nyújtsd ki a te kezedet a gyermekre, és ne bántsd őt: mert most
már tudom, hogy istenfélő vagy, és nem kedvezél a te fiadnak, a te egyetlenegyednek énérettem.
13. És felemelé Ábrahám az ő szemeit, és látá hogy ímé, háta megett egy kos akadt
meg szarvánál fogva a szövevényben. Odaméne tehát Ábrahám, és elhozá a kost, és azt
áldozá meg égőáldozatul az ő fia helyett.
Itt fordul elő először a bárány szó. Mint említettem, negyedszázadot várt az ígért
gyermekre Ábrahám és Sára. Itt pedig Isten elkéri tőle, hogy áldozza fel az egyetlen fiát.
Ezzel Isten letesztelte Ábrahám hűségét, az engedelmességét, a megbízhatóságát. Ábrahám
engedelmesen viszi fiát a hegyre, hogy feláldozza. Isten minket is letesztel. Hűség,
engedelmesség, akár az anyagiak tekintetében is. Elkanyarodunk az Újszövetségbe, mert ott
megnézünk egy hűségről szóló Igét.
Máté 25,21.
21. Az ő ura pedig monda néki: Jól vagyon jó és hű szolgám, kevesen voltál hű, sokra
bízlak ezután; menj be a te uradnak örömébe.
Ha Isten hűnek talál bennünket, azaz megbízhatónak, becsületesnek, jó sáfárnak, akkor
többet fog ránk bízni. Például a gyarapodás akadálya lehet az, ha magunkra költjük azt a
pénzt, amit Isten más célra szánt. Tehát Isten küld egy összeget valamilyen szolgálati
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munkára, és azt magunkra költenénk. Akkor azt mondja, hogy te, gyermekem, nem vagy
megbízható. Nem bízok rád többet. De hogyha megállunk ezen a teszten, és azt a munkát
végezzük, amit Isten ránk bízott, akkor azt mondja, hogy még adok, hogy tudjál jól
gazdálkodni, és építsd Isten királyságát. Nem régen mondta egyik pásztortársam, hogy engem
is letesztelt az Úr anyagi vonatkozásban, amire én nem is gondoltam, de ha visszatekintek,
akkor valóban így volt, mert nyertünk különböző pályázati pénzeket, és azt valósítottuk meg,
ami a cél volt, könyvek jelentek meg.
Ebben az igesorban vannak előképek. Izsák Jézus előképe. A tűzifa, amit Izsák visz a
hátán, az a kereszt előképe, mert az Úr Jézus is a hátán vitte a keresztet. A kos, ami fennakadt
a bozótban, az a helyettesítő áldozati állat. Bennünket az Úr Jézus helyettesített a kereszten,
hogy ne nekünk kelljen elszenvedni az ítéletet. Tudjuk, hogy Jézus a hátán cipelte a súlyos
keresztet, és Ő bennünket helyettesített, hogy megmeneküljünk az ítélettől. Ez a történet
magában hordozza a feltámadás előképét is. Ugyanis Ábrahám teljesen elhitte, hogy Isten
képes feltámasztani az egyetlen fiát, Izsákot, hiszen azt ígérte, hogy őt sok nép atyjává teszi.
Ahhoz, hogy egy nemzet megsokasodjon, élő utódra van szükség. Minden kételkedés nélkül
vitte a fiát az áldozati oltárhoz. Végül Isten angyala leállította és közbeszólt, hogy nem kell
végrehajtania, mert Isten látta az ő odaszánt szívét és hűségét.
2. Ószövetség
2Mózes 12,1–8. 13–14.
1. Szólott pedig az Úr Mózesnek és Áronnak Egyiptom földjén, mondván:
2. Ez a hónap legyen néktek a hónapok elseje; első legyen ez néktek az esztendő
hónapjai között.
3. Szóljatok Izrael egész gyülekezetének, mondván: E hónak tizedikén mindenki
vegyen magának egy bárányt az atyáknak háza szerint, házanként egy bárányt.
4. Ha a háznép kevés a bárányhoz, akkor a házához közel való szomszédjával együtt
vegyen a lelkek száma szerint; kit-kit ételéhez képest számítsatok a bárányhoz.
5. A bárány ép, hím, egyesztendős legyen; a juhok közül vagy a kecskék közül
vegyétek.
6. És legyen nálatok őrizet alatt e hónap tizennegyedik napjáig, és ölje meg Izrael
községének egész gyülekezete estennen.
7. És vegyenek a vérből, és azokban a házakban, ahol azt megeszik, hintsenek a két
ajtófélre és a szemöldökfára.
8. A húst pedig egyék meg azon éjjel, tűzön sütve, kovásztalan kenyérrel és keserű
füvekkel egyék meg azt.
13. És a vér jelül lesz néktek a házakon, amelyekben ti leszek, s meglátom a vért és
elmegyek mellettetek és nem lesz rajtatok a csapás veszedelemre, mikor megverem
Egyiptom földjét.
14. És legyen ez a nap néktek emlékezetül, és ünnepnek szenteljétek azt az Úrnak
nemzetségről nemzetségre; örök rendtartás szerint ünnepeljétek azt.
Itt a húsvéti bárány elrendeléséről olvastunk. A vér szükséges ahhoz, hogy a bűn megszűnjön. Az Ószövetségben állatok vérével történt ez, az Újszövetségben pedig az Úr Jézus
vére végezte el. Az ajtófélfára és a szemöldökfára kenték fel a bárány vérét. Ez egy oltalmat
jelentett Izrael népe számára, mert a pusztító, a sátán oda nem léphetett be. Hogyha az
Ószövetségben az állat vére oltalmat adott, akkor mennyivel nagyobb erővel bír Jézus vére az
Újszövetségben élők számára! Ma készültünk is úrvacsorát venni. Nézzünk egy párhuzamot
az állat vére és Jézus vére között.
3Mózes 17,11–12.
11. Mert a testnek élete a vérben van, én pedig az oltárra adtam azt néktek, hogy
engesztelésül legyen a ti életetekért, mert a vér a benne lévő élet által szerez engesztelést.
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12. Azért mondom Izrael fiainak: Senki se egyék vért közületek; a köztetek tartózkodó jövevény se egye meg a vért.
Az Ószövetségben a bakok vére elfedte a bűnt, azaz besöpörték a szőnyeg alá. Nem
eltörölte, hanem elfedte. Mindössze elfedte. Ez a test tisztaságára szolgált. Ne egyétek meg a
vért, azt mondja az Ige. Manapság is vannak felekezetek, ahol ezt félreértik, mert nem eszik
meg a vért, sőt nem engedik a vérkészítményeket, a vérátömlesztést sem, és egyebeket. De
még az orvosi beavatkozásokat sem engedik meg vérkészítményekkel. Nagyon fontos látni,
hogy kinek szól az Ige. Az Ószövetségben ez Izrael népének szólt. Ma már mi nem az
Ószövetségben élünk, hanem az Újszövetségben. A véres hurka nagyon finom, és
megehetitek. Tehát mindig meg kell nézni, hogy kinek szól? Ki mondja? Mit mond? Ez egy
súlyos félreértés. Nézzük meg, mi a helyzet az Újszövetségben.
Róma 3,24–25.
24. Megigazulván ingyen az Ő kegyelméből a Krisztus Jézusban való váltság által,
25. Akit az Isten eleve rendelt engesztelő áldozatul az Ő vérében, hit által, hogy
megmutassa az Ő igazságát, mert hosszútűréséből elnézte a korábbi időkben elkövetett
bűnöket,
Az Úr Jézus vére nem elfedte a bűnt, hanem eltörölte. Amikor valaki befogadja az Úr
Jézust a szívébe, a menetlevele teljesen hófehér és tiszta lesz. Ez a szellem tisztaságát hozza.
Amikor befogadtuk Jézust és újjászületett a szellemünk, akkor a szent vér megmosott
bennünket és igazzá váltunk Isten szemében. Ezért bármikor beléphetünk Isten tróntermébe
imádsággal, hálaadással, magasztalással, minden bűntudat és kisebbrendűségi érzés nélkül.
Az a különbség az ószövetségi és az újszövetségi véráldozat között. Az Ószövetség áldozati
bakjai mind Jézus előképei voltak. Égőáldozatokról van szó a következő Igében.
3Mózes 1,10.
10. Ha pedig a juhfélékből: bárányokból vagy kecskékből akar valaki áldozni égőáldozatul, hímmel és éppel áldozzék.
Az Ószövetségben számtalan áldozat volt. Ez most épp az égőáldozat. Az égőáldozat
törvénye szerint az áldozati állatnak hibátlannak kellett lennie. Ez megint Jézus előképe, mert
Isten Fia, az Úr Jézus, szeplőtelen, hibátlan és tökéletes volt egy áldozat bemutatására. Az
Ószövetségben, ha valaki vétkezett, akkor vitt egy áldozati állatot, egy bakot a paphoz.
Érdekes módon a pap nem a bűneiről kezdte el faggatni, mai szóhasználattal nem kellett
meggyónnia a bűneit, hanem a pap csak a bak épségét vizsgálta. Az előző versben, amit
olvastunk a húsvéti bárányról, ott azt mondja az Ige, hogy őrizzék addig, amíg fel nem
áldozzák, nehogy megsérüljön. Az Ószövetségben külön volt bárány tenyészet kimondottan
áldozat céljára, amit óvtak, védtek, hogy ne legyen rajtuk semmiféle sérülés. Tehát a pap nem
a bűnöket kérdezte, hogy mit követtél el, fiam, hanem azt nézte, hogy a bárány ép és
makulátlan-e. Dicsőség Istennek, a mi áldozati bárányunk, az Úr Jézus, ennek a követelménynek megfelelt. Ép, hibátlan, szeplőtelen, makulátlan volt.
3Mózes 5,7.
7. Ha pedig nincsen egy bárányhoz való módja: vigyen az ő vétkéért való áldozatra
két gerlicét vagy két galambfiat az Úrnak, az egyiket bűnért való áldozatul, a másikat
egészenégő áldozatul.
Hogyha valaki szegény volt, és nem tudott áldozni egy bárányt, akkor ez az Ige azt
mondja, hogy vigyen két galambot, vagy két galambfiat.
Lukács 2,22–24.
22. Mikor pedig beteltek Mária tisztulásának napjai a Mózes törvénye szerint,
felvitték Őt Jeruzsálembe, hogy bemutassák az Úrnak.
23. Amint megíratott az Úr törvényében, hogy: Minden elsőszülött fiú az Úrnak
szenteltessék,
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24. És hogy áldozatot adjanak, aszerint amint megmondatott az Úr törvényében:
Egy pár gerlicét, vagy két galambfiat.
Jézus bemutatásakor is két galambot vittek a szülők áldozatként. Valaki fölvetette a
kérdést, hogy elsősorban miért bárány és miért galamb volt az áldozat? Mert ezek a
legszelídebb állatok közé tartoznak.
Ésaiás 16,1.
1. Küldjétek a föld Urának bárányát Szelából a pusztán át Sion leányának hegyére.
Ahogy időben haladunk előre, az előképekben mind jobban kiábrázolódik az Úr Jézus. A
Bárány, amint itt a versben szerepel, Jézusra vonatkozik. A Sion pedig a gyülekezeti Test. A
leány pedig a mennyasszony. A Biblia azt írja, hogy Jézus a vőlegény, a gyülekezeti Test
pedig a mennyasszony. Az Egyház vagy az Eklézsia. Különböző szóval illetik a gyülekezeti
Testet. Folytassuk tovább az Ésaiás könyvében.
Ézsaiás 53,4–7.
4. Pedig betegségeinket Ő viselte, és fájdalmainkat hordozá, és mi azt hittük, hogy
ostoroztatik, verettetik és kínoztatik Istentől!
5. És Ő megsebesíttetett bűneinkért, megrontatott a mi vétkeinkért, békességünknek
büntetése rajta van, és az Ő sebeivel gyógyulánk meg.
6. Mindnyájan, mint juhok eltévelyedtünk, mindenki a maga útjára térvén; de az Úr
mindnyájunk vétkét Őreá veté.
7. Kínoztatott, pedig alázatos volt, és száját nem nyitotta meg, mint bárány, mely mészárszékre vitetik, és mint juh, mely megnémul az őt nyírők előtt; és száját nem nyitotta
meg!
Ez egy csodálatos prófécia arról, hogy mit kell az Úr Jézusnak elvégeznie a mi
megváltásunk érdekében. A megváltásunk háromszoros volt. Megváltás a betegség, a
szegénység és a szellemi halál alól. Jézus lett a minket helyettesítő bárány.
3. Újszövetség
Lapozzunk a Máté evangéliumhoz, ahol a páskáról és az Úrvacsoráról szóló Igéket
olvasunk.
Máté 26,17–20. 26–28.
17. A kovásztalan kenyerek első napján pedig Jézushoz menének a tanítványok,
mondván: Hol akarod, hogy elkészítsük néked ételedre a húsvéti bárányt?
18. Ő pedig monda: Menjetek el a városba ama bizonyos emberhez, és ezt mondjátok
néki: A Mester üzeni: Az én időm közel van; nálad tartom meg a húsvétot tanítványaimmal.
19. És úgy cselekedének a tanítványok, amint Jézus parancsolta nékik; és elkészíték
a húsvéti bárányt.
20. Mikor pedig beesteledék, letelepszik vala a tizenkettővel,
26. Mikor pedig evének, vette Jézus a kenyeret és hálákat adván, megtöré és adta a
tanítványoknak, és monda: Vegyétek, egyétek; ez az én testem.
27. És vevén a poharat és hálákat adván, adta azoknak, ezt mondván: Igyatok ebből
mindnyájan;
28. Mert ez az én vérem, az új szövetségnek vére, amely sokakért kiontatik bűnöknek
eltörlésére.
Az eltörlés egy kulcsszó. Jézus az utolsó húsvétra készül a tanítványaival. Az Ószövetség
előírása szerint a húsvéti bárány kerül az asztalra, miközben Jézus Isten Báránya. Tehát a
Bárány eszi a bárányt. Isten Báránya fogyasztja a négylábú földi bárányt. Isten Báránya ebben
az időben már készül a keresztre.
János 1,29–30.
29. Másnap látá János Jézust hozzá menni, és monda: Ímé, az Istennek ama Báránya, aki elveszi a világ bűneit!
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30. Ő az, akiről én ezt mondám: Énutánam jön egy férfiú, aki előttem lett, mert
előbb volt nálamnál.
Keresztelő János bizonyságot tesz az Isten által küldött Bárányról, aki elhordozta a bűnt,
és ezzel eltörölte azt. Az Újszövetségben Isten által küldött bárányról van szó, az Ószövetségben pedig az emberek által a paphoz vitt bárányról. Tehát látni kell a párhuzamokat.
Keresztelő János itt még mondott valamit, hogy Jézus János után született, mégis nagyobb
nála, mert Ő már előbb létezett. Tehát a fizikai világ teremtése előtt létezett az Úr Jézus. Mert
a mennyben a Szentháromság együtt volt: az Atya, a Fiú és a Szent Szellem. És Ők teremtették a világot.
1Korinthus 5,7–8.
7. Tisztítsátok el azért a régi kovászt, hogy legyetek új tésztává, hiszen kovász nélkül
valók vagytok; mert a mi húsvéti bárányunk, a Krisztus, megáldoztatott érettünk.
8. Azért ne régi kovásszal ünnepeljünk, sem rosszaságnak és gonoszságnak kovászával, hanem tisztaságnak és igazságnak kovásztalanságában.
Krisztus helyettesítő áldozat volt értünk. Bennünket kellett volna sújtani az ítéletnek,
nekünk kellett volna a pokolba menni, de – dicsőség Istennek – Jézus a helyünkre állt, és
mindezt elvégezte. Ebben a versben is vannak jelképek. A kovász a bűnt, a kovásztalanság
pedig a bűnmentességet jelenti.
Jézus kereszthalála minden egyes mozzanatának van mondanivalója. Istennek minden
sebbel megvolt a célirányos terve. Olvastam valahol, hogy az orvostudomány szerint 39
alapbetegség létezik. Jézus hány korbácsütést kapott? Egy híján negyvenet. Tehát, ahogy
Jézus fogadta a testében a korbácsütések sebeit, amelyek feltépték a hátát, így megváltást
nyertünk a betegség alól, a fájdalom alól.
[A törvény az 5Mózes 25,3 szerint 40 ütésben maximálta a büntetést. De a zsidók a
hagyományuk szerint óvatosságból csak 39 ütést mértek ki. Mivel nem akarták a törvényt
megszegni, ezért inkább eggyel kevesebbet ütöttek, mintsem téves számolás miatt 41 legyen.
Ezt igazolja Pál is a 2Korinthus 11,24-ben. A Bibliában nincs rögzítve, hogy Jézus hány
korbácsütést kapott.]
A szent vérnek egyetlen cseppje sem volt hiábavaló. A korbácsütések által keletkezett
sebekből kifolyt vér hozta a gyógyulást számunkra. A tenyeréből kifolyt vér megszólal az
anyagi szükségeink felett. Az Úr Jézus homlokából kifolyt vér, amit a töviskorona okozott,
megvédi az elmét a zaklató gondolatoktól. Az ecet pedig, amit felnyújtottak Jézusnak, a
generációs átoktól szabadította meg az emberiséget. Látjátok, mennyi előkép és szimbólum
van az ószövetségben?
1Péter 1,18–19.
18. Tudván, hogy nem veszendő holmin, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg a ti
atyáitoktól örökölt hiábavaló életetekből;
19. Hanem drága véren, mint hibátlan és szeplőtlen Bárányén, a Krisztusén:
Az üdvösség ingyen van, és kegyelemből kapja az ember. Írja az Efézusi levél 2,8–9. vers.
Annak ellenére, hogy az üdvösség ingyen van, nem volt olcsó. A drága Bárány vére volt az ár.
Ebben a versben elhangzott a szeplőtelen szó. Ennek a jelentése a görögben hibátlan,
makulátlan és nem szennyezett. És az Úr Jézus azért lehetett az áldozati Bárányunk, mert a
vérében nem folyt az eredendő bűn, az ádámi bűn. Tehát nem volt a vére szennyezett, az Ő
vérében nem csörgedezett a halál. Ma minden ember úgy születik meg, hogy a vérében benne
van az élet és a halál. Ezért kell újjászületni Jézus Krisztus befogadásával.
Még két Igénk lesz a Jelenések könyvéből. Ez a Bárány dicséretéről szól a mennyben.
Jelenések 5, 6–14.
6. És láték a királyiszék és a négy élőlény között és a vének között egy Bárányt állani,
mint egy megölettet, hét szarva és hét szeme volt, ami az Istennek hét Szelleme, amely
elküldetett az egész földre.
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7. És eljöve és elvevé a könyvet a királyiszékben ülőnek jobb kezéből.
8. És mikor elvevé a könyvet, a négy élőlény és a huszonnégy vén leborula a Bárány
előtt, mindeniknél hárfák és aranypoharak lévén, jó illatokkal tele, amik a szentek
imádságai.
9. És éneklének új éneket, mondván: Méltó vagy, hogy elvedd a könyvet és megnyisd
annak pecsétjeit, mert megölettél, és megváltottál minket Istennek a Te véred által,
minden ágazatból és nyelvből és népből és nemzetből,
10. És tettél minket a mi Istenünknek királyokká és papokká; és uralkodunk a földön.
11. És látám és hallám a királyiszék, az élőlények, és a vének körül sok angyalnak
szavát; és az ő számuk tízezerszer tízezer és ezerszer ezer vala;
12. Nagy szóval ezt mondván: Méltó a megöletett Bárány, hogy vegyen erőt és gazdagságot és bölcsességet és hatalmasságot és tisztességet és dicsőséget és áldást.
13. Sőt hallám, hogy minden teremtett állat, amely van a mennyben és a földön, és a
föld alatt és a tengerben, és minden, ami ezekben van, ezt mondja vala: A királyiszékben
ülőnek és a Báránynak áldás és tisztesség és dicsőség és hatalom örökkön örökké.
14. És a négy élőlény monda: Ámen. És a huszonnégy vén leborult és imádá az
örökkön örökké élőt.
Az Úr Jézus megérdemli a dicséretet. Nem volt könnyű átmenni azokon a szenvedéseken,
amit értünk viselt el, amit értünk vállalt, hogy mi szabadok lehessünk.
Még egy Igénk van a Bárány menyegzőjéről.
Jelenések 19,5–9.
5. És a királyiszéktől szózat jöve ki, amely ezt mondja vala: Dicsérjétek a mi
Istenünket mindnyájan Ő szolgái, akik félitek Őt, kicsinyek és nagyok!
6. És hallám mintegy nagy sokaság szavát, és mintegy sok vizek zúgását, és mintegy
erős mennydörgések szavát, mondván: Alleluja! mert uralkodik az Úr, a mi Istenünk, a
Mindenható.
7. Örüljünk és örvendezzünk, és adjunk dicsőséget néki, mert eljött a Bárány
menyegzője, és az Ő felesége elkészítette magát,
8. És adatott annak, hogy felöltözzék tiszta és ragyogó fehér gyolcsba; mert a fehér
gyolcs a szenteknek igazságos cselekedetei.
9. És monda nékem: Írd meg: Áldottak azok, akik a Bárány menyegzőjének
vacsorájára hivatalosak. És monda nékem: Ezek az Istennek igaz beszédei.
A földön élő keresztények a Bárány menyegzőjére várnak, ez pedig akkor fog megtörténni, amikor Jézus eljön az övéiért, megjelenik a felhőkön, és a Bárány menyegzőjére elviszi
a földön élő szenteket. Az újjászületettek a hivatalosak erre a menyegzőre.
Otthon megnézhetitek a Máté 25-ben a tíz szűz történetét. Öt szűznek volt elég olaj a
lámpásában, és gondoskodott utánpótlásról, a másik öt úgymond bolond volt, és nekik
elfogyott az olajuk, miközben várták a vőlegényt. Elmentek olajért az olajkereskedőhöz,
közben megjött a vőlegény, bement a menyegzőre, bezárták az ajtót, és ők hiába kopogtattak,
azt mondta az Úr Jézus, hogy benneteket nem ismerlek. Ez annak a szimbóluma, hogy aki
nincs újjászületve, az nem mehet be a mennybe.
Újjászületni pedig úgy lehet, ahogy Pál apostol írja, hogy a Krisztusba vetett hitünkről kell
megvallást tenni. Tudatosan be kell fogadni Jézust a szívünkbe. Erre többféle imádság is
létezik. Több egyház használja a „Hiszek egy…” imáját, aminek az lenne a célja, és az első
áldozásnak is, hogy Jézust befogadják a szívükbe. Ezt csak itt a földön lehet megtenni. Pál
apostol azt mondja, hogy ha te a száddal megvallást teszel az Úr Jézusról… Mikor tudja az
ember használni a száját? Amíg él! Ha már meghalt, akkor nem tudja a száját használni. Tehát
csak a földi életünk során tudjuk befogadni az Úr Jézust. Ehhez hinni kell, hogy Jézus Isten
Fia, aki meghalt, feltámadt és ma is él. Ezt leírja Pál apostol a Római levél 10. fejezetében
nagyon érthetően és világosan.
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Képzeljetek el egy hagyományos, vezetékes telefont. Ha a vezetéket valahol, valami oknál
fogva elvágják, s közben beszélgettél, abban a pillanatban megszűnt a kapcsolat. Ez történt az
Éden kertben, amikor Ádám elbukott. Elvesztette az Istennel való kapcsolatát. Aztán, ha jön a
szerelő és összekötözi a drótokat, akkor megint lehet beszélni. Ezt tette az Úr Jézus. Ő eljött,
hogy a kereszten megváltson bennünket, és visszaállítsa a kapcsolatot ember és Isten között.
Jézus húsvét után 40 napig megjelent a tanítványoknak és meghagyta, hogy együtt
legyenek és imádkozzanak Jeruzsálemben. Ott volt 120 főnyi sokaság, és az Úr Jézus rendelésének eleget tettek. Az ötvenedik napon pedig kiáradt a Szent Szellem, tehát egy helycsere
történt. Jézus felment és lejött a Szent Szellem, aki ma is munkálkodik. Ott tud munkálkodni,
ahol újjá vannak születve, és Szent Szellem keresztséggel rendelkeznek a hívők.
A mai napon a Szent Szellem a gyógyító szándékát fejezte ki a forgóban, lábszárban,
térdben, tehát a végtagokban jelent meg a gyógyító kenet, mert Isten akarata az ember
számára a gyógyulás. Jézus bárhol járt, mindenhol Isten akaratát mutatta be, mert nem
megbetegítette az embereket, hanem mindenhol meggyógyította őket.
Folytassuk az úrvacsorával. Jézus meghagyta, hogy emlékezzünk meg az ő haláláról.
Ebben benne van a győzelme és a feltámadása is, mert győztes hadvezérként támadt fel.
Röviden szólok a pászka kenyérről. A pászka kenyeret többen ismeritek. A pászka
kenyérben van négy jelkép. Lyukak vannak sorban. Ezek az Úr Jézus testén lévő sebeket
jelképezik, a szegek helyét. Aztán sávokat látunk benne, melyek az ostorcsapást jelképezik.
Vannak pirosabb foltok, az égésnyomok jelképeként. Amikor Isten az Úr Jézusra bocsátotta ki
az ítélet tüzét, akkor az megperzselte Őt. A pászka kenyér kovásztalan. Ez pedig a
bűnmentességet jelképezi. Az ostya az Úr Jézus testét jelképezi, a bor pedig az Úr Jézus vérét.
Igét olvasunk hozzá.
Az 1Korinthusi levél 11. fejezetéből olvassuk az Igét, a 23-as verstől.
1Korinthusi 11,23–24.
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.
Az úrvacsorát hálával kell magunkhoz venni, mert ekkor megszólal felettünk. Mint
említettem, a kovásztalan kenyér a bűntelenségre utal, a pohár közösséget jelent a szent
vérrel, kering az életed felett és oltalmat jelent.
A következő rövid imádságot mondjuk együtt:
Jézus teste értem töretett meg, és a sebeivel meggyógyultam.
Kivesszük az ostyát, megtörjük, mert Jézus teste megtöretett.
Együtt mondjuk: Köszönöm, Úr Jézus, a megtört testedet, ami által birtokolom a szent
egészséget. Ámen.
1Korinthusi 11,25–24.
25. Hasonlatosképpen 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.
26. Mert valamennyiszer eszitek e kenyeret és isszátok e pohárt, az Úrnak halálát
hirdessétek, amíg eljövend.
Most együtt mondjuk: Jézus vére értem ontatott ki, ami tisztára mosott, és folyamatosan
tisztán tart. Ámen.
A Biblia szerint úrvacsorát mindenki vehet otthon. Itt van hozzá az Ige az 1Korinthusi
levél 11. fejezetében.
Amikor Isten jelenlétében vagyunk és ez megnyilvánul, akkor az idő nem érzékelhető.
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Most pedig, ahogy a Biblia írja, és a Zsidó levélben megtalálhatók a krisztusi alaptanok,
kézrátétellel fogunk azokért imádkozni, akik ezt kérik. Ilyenkor Isten ereje árad ki. Jézus is
gyakran kézrátétellel imádkozott. Az imádkozó személy a rezsó zsinórhoz hasonlatos, mert
hiába van egy konnektor, és hiába van egy rezsó, hogyha nincs, ami összekösse a kettőt, akkor
nem fog működni. Az imádkozó személy köti össze az illetőt Isten erejével, és a
természetfeletti erő beárad a testébe. Meg van írva, hogy a kenet – ami Isten ereje – megtöri
az igát, a betegséget, a tüneteket, a kórt, a problémát. Tehát így nyissátok meg a szíveteket a
kenetre! Egyébként a kenet itt van közöttünk, itt árad, de a pontkontaktus elősegíti a
beplántálását és a működését.
Egy közös imádságra szeretnélek benneteket meghívni.
Ének: Van ott fenn egy ország…
Ebben az énekben azt hallhatjuk, hogy van ott fenn egy ország, a menny országa, ahol
várnak bennünket. Nem kell elsietni persze, hagyjuk a végére, de a mennybe úgy lehet
bejutni, ahogy Pál apostol leírja a Római levél 10. fejezetében a 9,10-es versben: Hogyha te a
száddal vallást teszel az Úr Jézusról és szívedben hiszed, hogy Isten feltámasztotta Őt a
halálból, akkor üdvözülsz, mert szívvel hiszünk az igazságra, és szájjal teszünk vallást az
üdvösségre – így szólnak Pál apostol sorai. Ez az imádság, ami itt van a könyvjelzőn, azt a
célt szolgálja, hogy segítse befogadni Jézust a szívünkbe.
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.
Amikor valaki befogadja a szívébe az Úr Jézust, akkor a belső embere, amit a
szellemünknek nevezünk, mert az ember szellem, lélek és test, tehát a belső emberünket Isten
újjáteremti. Megtisztítja a testünket, a szellemünket. A szent vér tisztára mos, eltörli az
eredendő bűnt és mindazt, amit eddig tettünk. Egyébként ez történik első áldozáskor. Ennek
kellene megtörténnie.
A másik pedig, ami a könyvjelző hátoldalán van, a bérmáláskor kellene megtörténnie. A
Lukács 11,13-ban maga az Úr Jézus mondta a farizeusoknak, hogy ha ti gonosz létetekre
tudtok a ti fiaitoknak jó ajándékot adni, mennyivel inkább ád a mennyei Atyátok Szent
Szellemet azoknak, akik Tőle kérik. Tehát itt a kulcs, hogyan lehet hozzájutni a Szent Szellem
keresztséghez. Kérni kell. Itt is egy imádság van a segítségünkre. Ezt is mondjuk el együtt!
Mennyei Atyám, a Te Igéd alapján Jézus nevében kérem Tőled a Szent Szellemet.
Töltsd be a szívemet a Szent Szellemmel!
Keresztelj meg a Szent Szellemmel!
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 a Jézus
nevében.
Ámen.
A Szent Szellem a legfőbb támaszunk az Újszövetségben, és a legfőbb segítőnk. Tanácsot
ad – többen tapasztaltuk már –, útmutatást ad, az ereje megnyilvánul, és akár gyógyulások
jöhetnek elő. A Biblia azt mondja, hogy Isten Szelleme által írták le a szent emberek a Bibliát,
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a Szentírást. Ahogy az iskolában a tollbamondást készítettük valamikor. Diktálták és írtuk. Itt
pedig Isten diktálta a Szent Szellem által az apostoloknak, ők pedig leírták.
Tehát az Írások a Szent Szellem által kódoltak. Akkor lesz érthető, miután az ember
újjászületett, befogadta Jézust, és mivel tiszta lett a ház, ezért a Szent Szellem is beköltözhet,
és be is költözött. Ő a dekódoló. Az Írásokat sokkal jobban meg lehet érteni, miután valaki
befogadta a Szent Szellemet is. Erről többen tudnak bizonyságot tenni.
A Szent Szellem Isten ereje, és itt a mai napon is megnyilvánult közöttünk többféle
módon.
A másik nagyon fontos dolog, hogy a Szent Szellem keresztség után Isten ajándékaképpen
szólhatunk nyelveken. A Biblia ír arról, hogy a nyelveken szólás angyali nyelv. Többféle
módon kifejezi, egy ajándéka ez Istennek, ami azért nagyon fontos, mert ez egy kódolt nyelv,
ezért az ellenség, az ördög nem érti, ezt csak Isten érti. Ez egy angyali nyelv, egy közös nyelv
a mennyel.
Jó pár éve kitalálták a földön az eszperantót, hogy majd az lesz a közös nyelv. Körülbelül
ahhoz lehetne hasonlítani. Tehát az angyali nyelv egy közös nyelv a menny és az ember
között. Amikor valaki eszünkbe jut – akár családtag, egy távoli rokon, egy ismerős – és rossz
érzése van az embernek, hogy valami baj történhetett vele, de nem tudjuk, hogy hol van, azt
se tudjuk talán, hogy megvan-e a telefonszáma, lehet, hogy éjszaka van, ilyenkor elkezdünk
nyelveken imádkozni, mert a Szent Szellem tudja, hogy milyen szavakat adjon a szánkba,
meg mi a probléma. Tehát egy nagyon fontos nyelv.
Manapság azt tapasztalni a börtönben is, hogy erre kíváncsiak, és éhesek. De nemrégen
volt a Somogyi Hírlapban egy cikk, hogy Felsőmocsoládon is volt egy rendezvény. Nem
tudom, hogy ökumenikus volt-e, de nagyon sok felekezetből voltak ott papok, lelkészek. A
végén ott található a cikkben, hogy a Szent Szellem ajándéka megnyilvánult, és nyelveken
szóltak. Ez hozzátartozik a kereszténységhez.
Mária imádkozott nyelveken, mert ott van a Bibliában, az Apostolok cselekedetei elején,
hogy a felházban, amikor pünkösdkor kiáradt a Szent Szellem, mindenki imádkozott nyelveken, s köztük volt Mária is.
Kriszti kapta a következő Igét:
Nehémiás 8,10.
10. Mert az Úrnak öröme a Ti erősségetek.
Ezt is megtapasztaltuk ma. Az Úr öröme a mi erősségünk.
Elénekeljük a záródalunkat, és utána egy kis szeretetvendégséget készített a házigazda.
*A barna színnel jelzett igeversek más fordításból származnak.
A felhasznált bibliai versek a King James kiadás számozását követik.
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