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PÜNKÖSD
Bor Ferenc és Horváthné Éva élőben elhangzott tanításának nyers szövege
Ságvár, 2017. 06. 05.

Pásztor: Köszöntsd a szomszédodat, kívánj neki áldott pünkösdöt. Szeretettel köszöntünk
benneteket pünkösd napján. Örülök, hogy együtt lehetünk. Ahogy Évi bekapcsolódott a
bevezető imába, olyan volt, mint ahogy az Ige mondja, hogy élő víznek folyamai ömlenek.
Szombaton imakonferencián voltunk és az Úr öröme kísért bennünket az utunkon is. Régen
volt az Úrnak ilyen jelenléte, megnyilvánulása.
Én is az elöljárómhoz fordultam imatámogatásért úgy, ahogy ti fordultok a pásztorhoz.
Név nélkül, de elhangzott az imában a kérésem. Az ima során kaptam egy belső képet, hogy
amiért imádkoztunk, az a válasz úton van. A belső képernyőmön az jelent meg, hogy egy
angyal elindult lefelé egy papirusztekerccsel, amelyen a rendelet van, amit ki fog hirdetni, és
az angyalok végre fogják hajtani. Tehát a válasz már úton van.
Aztán a szombati napon még megfogalmazódott bennem egy dolog, hogy a viszály egy
fekély a gyülekezetben. Ahogy a testben sem tűrjük meg a fekélyt, mert azt eltávolítják,
ugyanúgy Krisztus Testében sem szabad megtűrni a viszályt. Imádkoztunk is hazafelé.
Atyám, felemeljük azt, hogy a pásztorok ismerjék fel, ha a gyülekezetükben viszály van, és
hatalommal menjenek ellene és imádkozzanak, mert szétrombolja a Testet.
Köszönöm szépen a hallgatóság visszajelzéseit, melyek jobbítani kívánják a szolgálatot.
Most lejjebb tettem a diktafont, hogy jobb legyen a hangminőség, mert nemcsak ti
hallgatjátok, hanem az interneten is van hallgatóság, és szívesen vesszük a visszajelzéseket.
A hétvégén, itt a Kiliti repülőtéren történt egy halálos baleset. Egy siklóruhás ember
lezuhant. Ilyenkor azonnal az a kérdés jön elő bennem, hogy volt-e üdvössége? Mert nem
mindegy, hogy hova kerül. Ma a Facebookon megosztottam, hogy húsz nyelven megtalálható
az üdvösségima a Békeváron. Odaírtam, hogy megosztással ezt el lehet juttatni olyan
helyekre, ahol még az emberek Krisztus nélkül vannak. Azt is odaírtam, hogy erre a „like”, a
„tetszik” nem alkalmas. Sajnos a pásztorok sem értik ezt, mert a like-ot nyomkodják. Ezzel
nem jut el az örömhír máshova. A megosztás gomb az, amivel betölthetjük a Márk 16,15-öt.
Imádkozunk ezért is, hogy a szenteknek legyen megértése arról, hogy a megosztás gombot
nyomják meg, hogy elmenjen a világ felé a Krisztus üzenete. Halleluja!
A Szent Szellem már dolgozik a lábakban, a vádli, a lábszárcsont területén.
Nagyon jó, amikor beszélgetünk egymás között is, meg beszélgetünk más szentekkel,
amikor találkozunk. Én egy megerősítést kaptam szombaton, amikor az egyik pásztortársammal beszélgettem. Ő hozta elő azt, hogy van egy olyan szellemiség, ami meg akarja lopni az
embert az idejétől, a békességtől, és ehhez hasonló. Éppen készültem arról beszélni, hogy
nekünk, szenteknek korlátokat kell felállítani. Ebben nagy megerősítést kaptam, hogy ez
nemcsak nálunk előforduló jelenség. Egyébként ezt már többen gyakoroljátok, csak nem
biztos, hogy tudatosult bennetek, hogy ez a korlátok felállítása. A kötés hatalmában áll, hogy
megtiltunk dolgokat. Például, hogy meglopjon az időnktől, a békességtől. Erről vagy Kenneth
Hagin, vagy Copeland tanít, és azt tudom tanácsolni, hogy továbbra is alkalmazzátok a kötés
hatalmát, mert ezzel akadályozod az ördögöt, és egy korlátot vonsz magad köré, ami
számodra védelem. A szolgálóknak is fontos, hogy éljenek ezzel a hatalommal, hiszen tudjuk,
hogy számtalan dolog akadályozhatja a szolgálatban őket. Szükségünk van arra, hogy
korlátokat állítsunk magunk köré, amelyek védenek bennünket, hogy az ellenség ne tudjon
beavatkozni a dolgainkba, ne tudja felborítani a napunkat. Gyakran imádkozom reggel, hogy a
mai napon is minden Jézushoz igazodik. Ámen.
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Pásztor: Elérkeztünk a pünkösd ünnepéhez. Áldott pünkösdi ünnepeket kívánok a hallgatóságnak, a jelenlevőknek és azoknak, akik az interneten hallgatnak bennünket! Átadom a szót,
fogadjátok Évi szolgálatát szeretettel, nyitott szívvel.
Éva: Szeretettel köszöntelek benneteket. A mai napon a feltámadástól a pünkösdig történt
eseményeket fogjuk áttekinteni.
1. Megjelenés
Pál apostol az Igében azt mondja:
1Korinthus 15,3–8.
3. Mert azt adtam előtökbe főképpen, amit én is úgy vettem, hogy a Krisztus meghalt
a mi bűneinkért az Írások szerint;
4. És hogy eltemettetett; és hogy feltámadott a harmadik napon az Írások szerint;
5. És hogy megjelent Kéfásnak; azután a tizenkettőnek;
6. Azután megjelent több mint ötszáz atyafinak egyszerre, kik közül a legtöbben mind
máig élnek, némelyek azonban el is aludtak;
7. Azután megjelent Jakabnak, azután mind az apostoloknak,
8. Legutolszor pedig mindenek között, mint egy köteles ideje után születettnek, nékem
is megjelent.
Jézus a szenvedése, kereszthalála és dicsőséges feltámadása után a mennybemeneteléig
negyven napon át többször megjelent a tanítványainak. Ebben az időszakban Jézus megdicsőült testben volt, amit az ember elméje fel nem foghat. Az egy dicsőséges test. Amikor az
apostolok és a tanítványai látták a kereszten, hogy hogyan nézett ki, mennyire el volt torzulva,
hihetetlennek tartották, hogy Jézus dicsőséges, gyönyörű testben megjelent előttük. Nem
akarták elhinni, hogy ez így van. De Jézusunk itt járt a földön és bebizonyította, hogy Ő él és
megígérte a tanítványoknak, hogy nem hagyja őket egyedül, amikor Ő a mennybe
felemeltetik.
2. Felemeltetés
A mennybemenetele előtt Jézus arra utasította a tanítványait, hogy maradjanak együtt, és
imádkozzanak mindaddig, amíg el nem jön helyette a Vigasztaló, a Segítő, a Vezető. Azt
mondja Jézus a tanítványainak.
Lukács 24,49–53.
49. És ímé, én elküldöm tireátok az én Atyámnak ígéretét; ti pedig maradjatok
Jeruzsálem városában, mígnem felruháztattok mennyei erővel.
50. Kivitte pedig őket Betániáig; és felemelvén az Ő kezeit, megáldá őket.
51. És lőn, hogy míg áldá őket, tőlük elszakadván, felviteték a mennybe.
52. Ők pedig imádván Őt, visszatértek nagy örömmel Jeruzsálembe;
53. És mindenkor a templomban voltak, dicsérvén és áldván az Istent.
Jézus és a mennyei Atyánk mindenre gondolt. A tanítványokat felkészítette arra, hogy nem
hagyja őket egyedül, hanem amint ígérte az Atya, elküldi nekik a Szent Szellemet. Azt
parancsolta, hogy maradjanak együtt és imádkozzanak. Mielőtt a drága Úr Jézusunk
felemeltetett, megáldotta a tanítványait. Minden egyes részletet leír az Írás, hogy az Úr
Jézusnak ezt be kellett teljesítenie. Megáldotta őket és felviteték a mennybe. Ők örömmel
imádták a mennyei Atyát, az Istent. Örömmel dicsérték, áldották és imádkoztak. A Szent
Szellem késztet arra, hogy elmondjam, hogy az apostolok, akik imádták Őt, újjá voltak
születve. Majd fogok róla beszélni, mert örültek, hogy eljön a Vigasztaló és tudták azt, hogy
Jézus él. Megértették, amikor Jézus ezt bebizonyította nekik itt a földön. Nézzük meg ezt az
eseménysort az Apostolok cselekedeteiben is, mert Jézusnak ez volt az utolsó találkozása az
apostolokkal.
Apostolok cselekedetei 1,2–5. 8.
2. Mind a napig, melyen fölviteték, minekutána parancsolatokat adott a Szent Szellem
által az apostoloknak, akiket választott magának.
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Az apostolainak adta a parancsolatokat, hogy mit tegyenek.
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.
Megjelent nekik és megmutatta, bebizonyította, hogy Ő él és tanította őket Isten
országáról.
4. És velük összejövén, meghagyá nékik, hogy el ne menjenek Jeruzsálemből, hanem
várják be az Atyának ígéretét, melyet úgymond, hallottatok tőlem:
Itt is leírja az Ige, hogy várakozzanak. Maradjanak együtt és imádkozzanak, míg el nem
jön a megígért drága Szent Szellem.
5. Hogy János ugyan vízzel keresztelt, ti azonban Szent Szellemmel fogtok megkereszteltetni nem sok nap múlva.
Volt egy várakozási idő, amíg eljön az a nap.
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.
Húsvéttól pünkösdig ötven nap telt el. Ez az idő két részre osztható. A negyven nap,
amikor Jézus feltámadt és megjelent a tanítványoknak. Ez a megjelenési időszak a
mennybemenetelig. A felemeltetéstől a Vigasztaló eljöveteléig pedig tíz nap telt el. Tíz napig
várakoztak, imádkoztak, amíg megtörtént a helycsere. Vártak, imádkoztak, engedelmesek
voltak. A százhúsz főnyi sokaság is kitartóan imádkozott. Itt a kitartás. Kitartóan imádkoztak.
Amikor imádkozunk valamiért, kérünk valamit és nincs meg rögtön, nagyon sokan
türelmetlenné válnak. Miért nem történik már valami? Miért nem jön már az az imádság
valóságba? Itt a kitartás. Jézus parancsba adta, hogy legyetek kitartóan együtt, és
imádkozzatok, várjátok ki és csodálatos vége lesz. Amikor imádkozunk, vagy egy rossz
helyzetben vagyunk és azt a problémát nagynak látjuk, vagy az életünk legmélyebb
helyzetének, akkor kitartónak kell lenni hitben és imában, mert ez hozza meg a várt
eredményt, amiből győztesen és megerősödve hoz ki bennünket az Úr. De dicsőség az Úrnak,
hogy Szent Szellemmel teljesek vagyunk, és Isten vezet minket ezen az úton. Ezért jönnek a
problémák, hogy mi hitben megálljunk, kitartsunk. A hitünkben minél erősebbek legyünk.
Amikor benne vagyunk abban a nehéz problémában, akkor is tudjuk az Úr Jézust látni és a
megoldást, mert Isten minden problémába belehelyezi a megoldást. Nekünk Őt kell
magasabban látni, nem a problémát. Nem akartam eltérni, csak ez előjött. Tehát kitartóan
imádkoztak.
Apostolok cselekedetei 1,14–15.
14. Ezek mindnyájan egy szívvel foglalatosak valának az imádkozásban és a
könyörgésben, az asszonyokkal és Máriával, Jézusnak anyjával és az Ő atyjafiaival
együtt.
15. És azokban a napokban felkelvén Péter a tanítványok között, vala pedig ott együtt
mintegy százhúsz főnyi sokaság …
Ezekben a versekben is azt látjuk, hogy egységben imádkoztak, és még egy helyen fogjuk
olvasni ezt a mai napon. Tehát együtt imádkoztak és vártak. Hiszem, hogy mindannyian ott
újjászülettek. Mert ebben a tíz napos imádkozásban ott voltak azok az apostolok, akikre Jézus
rálehelte a Szent Szellemet. Ők újjászülettek, és az ő feladatukat már elvégezték, hogy a
többieket is újjászületésre vezessék. Hiszem azt, hogy ez ott megtörtént. Az ötvenedik napon,
az imádkozás utolsó napján, az Újszövetség első pünkösdjén Isten Szelleme nagy hirtelen,
jelek kíséretében kiáradt. Megnézhetjük az Igében, hogy milyen jelek voltak.
Apostolok cselekedetei 2,1–4.
1. És mikor a pünkösd napja eljött, mindnyájan egyakarattal együtt valának.
Itt van megint, hogy egy akarattal együtt valának.
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2. És lőn nagy hirtelenséggel az égből mintegy sebesen zúgó szélnek zendülése, és
eltelé az egész házat, ahol ülnek vala.
Sebesen zúgó szélnek zendülése az egyik jel.
3. És megosztott tűzlángnyelvek jelentek meg előttük, és üle mindenikre azok közül.
Ez a másik jel. Az összesre ült, mindegyikre. Nem volt kivétel.
4. És megtelének mindnyájan Szent Szellemmel, és kezdének szólni más nyelveken,
amint a Szellem adta nékik szólniuk.
Ott volt Mária is, Jézus anyja. Már onnantól megvan a nyelvek imája, a Szent Szellem
megnyilvánulása. Mária is szólt nyelveken. Isten elküldte a Szentháromság harmadik
személyét, az Ő Szellemét ide a földre. A Szentháromság három isteni személyből áll. Az
Atya, Fiú, és a Szent Szellem. Jézus kereszthaláláig az ószövetségi időben és az átmeneti
időszakban, a négy evangéliumban is a Szent Szellem a szentek szentjében volt elzárva. Az
Ószövetségben csak a királyok, papok és próféták fölött volt Isten Szelleme. Ez azért volt,
hogy a szolgálatukat be tudják tölteni. Fölöttük volt, nem bennük, mert ők még nem voltak
újjászületve. Akkor még nem volt meg a megváltás. Amikor Jézus meghalt a kereszten, akkor
egy hatalmas angyal a szentek szentjét elválasztó óriás méretű kárpitot fentről lefelé
kettéhasította. Erre ember képtelen lett volna, sőt, ha lovak húzták volna széjjel, akkor sem
sikerült volna. Ez a kárpit 18 méter magas volt, és 10 cm vastag. Azt emberi kéz nem tudja
elszakítani. Amikor Jézus meghalt a kereszten, akkor történt meg a kárpit kettészakadása.
Márk 15,37–38.
37. Jézus pedig nagy fennszóval kiáltván, kibocsátá szellemét.
38. És a templom kárpitja tetejétől az aljáig kettéhasada.
Ez egy időben történt meg. Az első pünkösd óta Isten földi képviselője a Szent Szellem,
akit Jézus még a kereszthalála előtt megígért a János 16,7-ben. A Szent Szellemről szóló
Igéket megtaláljátok a János 14–16. fejezetben. A többi evangélium is ír róla, de itt nézzük
meg most az Igéket.
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.
Meglesz a helycsere, ami megtörtént az első pünkösdkor. Csak a hívőkön múlik, hogy
befogadják-e a Szent Szellemet és működésbe hozzák-e az erejét? A Szent Szellem nem tud
működni, ha nem fogadja be a hívő. Mert a mi szellemünk és Isten Szelleme, ha összeolvad,
akkor hatalmas dolgok történnek. Azoknak adja a drága mennyei Atyánk a Szellemet, akik
tőle kérik. A Szent Szellem is ugyanolyan ingyen ajándék, mint amikor újjászületik valaki és
befogadja az Úr Jézust. Az újjászületés is egy ajándék a mennyei Atyától. A Szent Szellem
azokban az újjászületett hívőkben él, akik Jézus befogadása után vették a Szent Szellem
keresztséget. Nézzük meg a sorrendet.
Apostolok cselekedetei 2,38.
38. Péter pedig monda nékik: Térjetek meg és keresztelkedjetek meg mindnyájan a
Jézus Krisztusnak nevében a bűnöknek eltörlésére; és veszitek a Szent Szellem
ajándékát.
Itt a sorrend. Térjetek meg, keresztelkedjetek meg az Úr Jézus nevében, és vegyétek a
Szent Szellem ajándékát. Először újjá kell születni, majd azt követően kell kérni a Szent
Szellemet, mert Isten Szelleme csak a szent vér által megtisztított házba tud beköltözni.
Amikor valaki befogadja az Úr Jézust, a szent vér megtisztítja az életét. A következő Ige is
megmutatja a keresztségek sorrendjét.
3. Pünkösd
Apostolok cselekedetei 19,1–6.
1. Lőn pedig azonközben, míg Apollós Korinthusban volt, hogy Pál, eljárván a felsőbb
tartományokat, Efézusba érkezék; és mikor némely tanítványokra talált,
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2. Monda nékik: Vajon vettetek-e Szent Szellemet, minekutána hívőkké lettetek?
Azok pedig mondának néki: Hiszen még azt sem hallottuk, hogy van Szent Szellem.
Ott nem hallottak róla.
3. És monda nékik: Mire keresztelkedtetek meg tehát? Azok pedig mondának: A
János keresztségére.
4. Monda pedig Pál: János megtérésnek keresztségével keresztelt, azt mondván a
népnek, hogy aki utána jövendő, abban higgyenek, tudniillik a Krisztus Jézusban.
5. Mikor pedig ezt hallák, megkeresztelkedének az Úr Jézusnak nevére.
6. És mikor Pál reájuk vetette kezét, szálla a Szent Szellem őreájuk; és szólnak vala
nyelveken, és prófétálnak vala.
Ebben is láthatjuk a sorrendet, ami három lépésből áll.
1. A megtérés, amit az előbb is mondtam.
2. Az újjászületés. A templomokban a vallásban az első áldozás a jelképe. Ekkor kellene
megtörténnie az Úr Jézus befogadásának. Amikor hangosan megvalljuk, hogy Úr Jézus, Te
vagy az Uram, a Gyógyítóm, Megváltóm, Szabadítóm, az Üdvözítőm. Nagyon sokáig nem
értettem ezt meg, hogy a Szent Szellem keresztel be Jézusba az újjászületésnél.
3. A Szent Szellem keresztségnél – bérmáláskor történik ez meg jelképesen, a reformátusoknál a konfirmáláskor – Jézus keresztel bele a Szent Szellembe. Tehát Jézus teszi, mert
helycsere történik, Jézus küldi a Szent Szellemet és Ő teszi ezt velünk.
Különbség van a megtérés és az újjászületés között. Szorosan együtt van a kettő, de nem
mindig történik együtt:
a.) A megtérés azt jelenti, hogy hozok egy döntést, hogy ha világi úton járok, azt elhagyom
és Jézus útjára lépek. Isten útjára lépek. A mennyei Atyánk útjára lépek. Tehát a rossz útról
elfordulni és a helyes útra térni. Ez a megtérés.
b.) Az újjászületés, amikor beszélsz valakivel, és az által erre az útra fordul. Tehát akkor
történik meg, amikor egy elveszett ember Úrrá teszi az élete felett Jézust.
Mondom tovább, mert ez benne van az Egyszerű fordításban, hogy János azért merítette be
az embereket, hogy ilyen módon fejezzék ki, hogy őszintén Istenhez akarnak fordulni. Ez a
megtérés. Ez nem újjászületés!
A Szent Szellem keresztséget kétféle módon lehet elnyerni. Az Apostolok cselekedetei
19,6-ban kézrátétel által nyerték el a Szent Szellemet. Pál rájuk vetette a kezét és betöltekeztek Szent Szellemmel. A Lukács evangéliumban pedig azt olvassuk, hogy kérni kell a Szent
Szellemet.
A következő Igében megnézzük, mit mond az Írás és a drága Jézusunk.
Lukács 11,9–13.
9. Én is mondom néktek: Kérjetek és megadatik néktek; keressetek és találtok;
zörgessetek és megnyittatik néktek.
(Kopogtatnunk kell Istennél az imáinkkal. Kérni kell a Szent Szellemet. Keresni kell ezt
az utat.)
10. Mert aki kér, mind kap; és aki keres, talál; és a zörgetőnek megnyittatik.
11. Melyik atya pedig az közületek, akitől a fia kenyeret kér, és ő talán követ ád
néki? vagy ha halat, vajon a hal helyett kígyót ád-é néki?
12. Avagy ha tojást kér, vajon skorpiót ád-é néki?
(A gyerekünknek jót adunk, nem rosszat, sőt még az utolsó falatot is. De mindig csak jót.)
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.
Aki Szent Szellem keresztségben szeretne részesülni, annak meg kell kérnie Istent, hogy
töltse be őt a Szent Szellemével, mert Isten akarata az, hogy teljes legyél az Ő Szellemével.
Természetesen, ha valaki nem akarja, arra nem erőltetünk rá semmit. Aki megkérte Istentől a
Szent Szellemet, az várakozás nélkül megkapja. A várakozási idő csak az első pünkösdkor
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volt. Várakozniuk csak az apostoloknak kellett, hogy azon a pünkösdön először eljöjjön a
Szent Szellem. A tíz nap várakozási idő csak arra vonatkozik. Most bármikor kérheted,
azonnal megadja, mert a Szent Szellem itt van a földön, és bennünk él.
A Szent Szellem megnyilvánulásai nemcsak a mostani időkre korlátozódnak és
vonatkoznak, ez már a korai gyülekezeti időkben is jelen volt, és működött. Ahogy mondtam
már és olvastuk az Apostolok cselekedetei 2,4-ben is, hogy amint a Szent Szellem leszállt
rájuk, elkezdtek nyelveken imádkozni. Ez az egyik megnyilvánulás. Szintén megismétlem,
hogy Mária, Jézus anyja is ott volt, és nyelveken imádkozott.
Most mondom el nektek, amit hallottam az elöljárómtól, és megérintette a szívem. Hogy
Jézus, amikor megjelent az apostoloknak, rájuk lehelte a Szent Szellemet, és ez által születtek
újjá. Tehát a hangsúly azon van, hogy rájuk lehelte.
Nézzük meg a János evangéliumban.
János 20,21–22.
21. Ismét monda azért nékik Jézus: Békesség néktek! Amiként engem küldött az
Atya, én is akképpen küldelek titeket.
22. És mikor ezt mondta, rájuk lehele, és monda nékik: Vegyetek Szent Szellemet:
Ezekből a versekből láthatjuk, hogy az apostolok vették a Szent Szellemet, de még nem
teljesedtek be vele. Az első pünkösdkor történt meg, hogy be is teljesedtek. Itt még nem volt
bennük a Szent Szellem, de már tudtak munkálkodni. Így született meg a globális egyház, a
teljes nagy gyülekezet, és mint újjászületett hívők ők már be tudtak töltekezni Szent
Szellemmel pünkösd napján. Ezzel kapcsolatban kaptam egy kijelentést, hogy csak azokat az
apostolokat küldte ki munkára és azokra lehelte a Szent Szellemet, akiket maga köré vett.
Tehát azért mondtam, hogy a felházban töltött tíz nap alatt újjászületésre vezették a többi
tanítványt, de nemcsak azokat, hanem a templom körül is megtörténhettek ezek a dolgok.
Akik a felházon kívül voltak, azok az ószövetségi szokások szerint ünnepelték a pünkösdöt.
Akik bent voltak, ők már a Szent Szellemet ünnepelték, mert tudták, hogy ez milyen ünnep. A
kinti csak jelképes volt, de azt is meg kellett tartani.
4. Vegyétek a Szellemet!
A Szent Szellem betöltekezésének egyértelmű jele a nyelveken szólás, ami Isten ajándéka
és a Szent Szellem egyik megnyilvánulása, nem egy tanult nyelv. Nem egy olyan nyelv, amit
az iskolában el lehet sajátítani. Ez egy mennyei, természetfeletti nyelv.
1Korinthus 14,14.
14. Mert ha nyelveken imádkozom, a szellemem imádkozik, de az értelmem gyümölcstelen.
Tehát a nyelvek imáját az elménk nem érti, és az a jó, hogy az ördög sem érti. Így
vagyunk a legszorosabb közösségben az Atyával, mert amikor így imádkozunk, egyedül Isten
érti, hogy mit imádkozunk. Olvassuk még el az 1Korinthus 14,2 verset:
1Korinthus 14,2.
2. Mert aki nyelveken szól, nem embereknek szól, hanem az Istennek; mert senki
sem érti, hiszen a Szellem által szól titkokat.
De van egy másik dolog. Amikor betöltekezünk a Szent Szellemmel, jönnek a megnyilvánulásai, az ajándékai. Azt mondtuk, hogy amikor nyelveken szólunk, azt nem értjük, de
vannak olyan hívők, akik a szellemi ajándékok működése által a saját nyelvükön értik meg.
Vegyük úgy, hogy vagyunk itt a teremben oroszok, németek, angolok, svájciak, többféle
nyelven beszélő emberek. Mindannyian nyelveken imádkozunk, és mindannyian megértjük,
hogy mit imádkozunk. Például megérti az angol, hogy én mit imádkozom.
Mondom is hozzá az Igét.
Apostolok cselekedetei 2,4. 6. 11.
4. És megtelének mindnyájan Szent Szellemmel, és kezdének szólni más nyelveken,
(Tehát idegen nyelven) amint a Szellem adta nékik szólniuk.
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6. Minekutána pedig ez a zúgás lett, egybegyűle a sokaság és megzavarodék, mivelhogy mindegyik a maga nyelvén hallá őket szólni.
11. Krétaiak és arabok, halljuk amint szólják a mi nyelvünkön az Istennek csodálatos dolgait.
Le van írva. Meg van írva, hogy ilyen létezik. Ezek csodálatos dolgok. Istentől csak
csodálatos, jó dolgok jönnek. Ha nyelveken szólunk, mi is csak jó dolgokat tudunk Istenhez
imádkozni. Sokan megijednek ettől a nyelvtől. Azt hiszik, hogy valami rosszat szólunk
Istenhez, de ez nem így van. Isten csodálatos dolgait szóljuk, és az csak jó lehet, ezért nem
kell megijedni ettől.
Elhoztam Joshua Mills könyvét, a címe: Természetesen természetfeletti. Ebben van egy
példa erre. Az 53. oldalról most felolvasok egy részletet nektek:
„Elkezdtem nyelveken szólni, és a Szent Szellem kenete alatt szolgálni. A Szent Szellem
keresztség bizonyítéka kezdett felbugyogni és túlcsordulni a bensőmből olyan szavak és
hangok formájában, amelyeket természetes szinten nem értettem. Ami csodálatos volt, hogy
az alkalom végén odajött hozzám egy alacsony latin-amerikai hölgy és elmondta, hogy
miközben nyelveken énekeltem, az ő spanyol dialektusával szolgáltam felé az üdvösséggel.
Dicsőség az Úrnak! Természetes szinten nem tudtam az ő anyanyelvén, de az Úr megengedte,
hogy hihetetlennek szánt jel formájában az üdvösség szavait szóljam, amelyek egyenesen
beletaláltak annak a hölgynek a szívébe. Ezt teljes mértékben a Szent Szellem szervezte így.”
Mert azt mondja az 1Korinthus 14,15.
1Korinthus 14,15.
15. … Imádkozom a szellemmel, de imádkozom az értelemmel is; (dicséretet) énekelek a szellemmel, de énekelek az értelemmel is.
Micsoda bizonyság és megerősítés volt ez mindkettejük szellemének! Ő aznap este az
örök békesség újonnan kapott ígéretével tért haza. Én pedig az örökkévalóság birodalma iránt
megújult csodálat érzésével jöttem el az alkalomról. Miközben a dicsőség birodalmában
tartózkodunk, az Úr úgy fog tudni használni bennünket, ahogy soha nem is álmodtunk volna.”
Ámen.
Csodálatos, amikor valaki újjászületik, és egy békesség száll rá. Attól a pillanattól kezdve
elindul benne valami. Egy belső bizonyosság, hogy Jézus él.
Tanító részről, segítségként szeretném mondani, ha találkoztok olyan kereszténnyel, aki
először szól nyelveken, annak ti is el tudjátok mondani, hogy hitben ki kell nyitnia a száját és
el kell kezdenie a szótagokat kimondani. Ki kell mondani. Lehet, hogy nem érti, de ki kell
mondania.
Amikor a Szent Szellem szótagokat ad a szánkba, az hasonlatos lesz egy babának a
gügyögéséhez. Joshua Mills is leírja a könyvében. Hasonlatos a gügyögéshez, de rajtunk
múlik, hogy engedelmesen kimondjuk-e azokat. Mert vannak, akik meg sem szólalnak,
vannak, akiknek rögtön megjelenik ez a megnyilvánulás. Nagyon sok ember az első
próbálkozás után imádkozik nyelveken és kimondja ezeket a szótagokat. Van, aki nem is
tudja, hogy megvan neki ez az ajándék. Így jártunk a börtönszolgálatban, hogy újjá volt
születve az illető, már Szent Szellemmel is betöltekezett. Néhány alkalomra el is tudott jönni,
de még nem szólt nyelveken. És együtt hárman elkezdtünk imádkozni nyelveken. Elkezdtük
ketten a pásztorral, aztán egy pillanatra fölnéztem és látom, hogy jár a szája, és ő nem is
tudott róla. Azt mondta: Ez az angyali nyelv? Nagyon örült, látszott rajta, és teljesen más volt
az arca. Dicsőség az Úrnak! Tud nyelveken imádkozni attól függetlenül, hogy nem tudta,
hogy ez nyelveken szólás. De elmondtuk neki. Tehát engedelmeskedni kell ebben is.
Mostanában az Úr mindig az Ézsaiás 1,19-et hozza elő nekem, amiben le van írva, hogy
legyetek engedelmesek, készségesek, hajlandóak. Fontos, hogy engedelmesek legyünk,
készségesek, hogy amit az Úr akar a Szent Szelleme által, azt cselekedjük meg. Ne arra
tekintsünk, hogy a körülöttünk lévők mit várnak el tőlünk, hogy nekik megfeleljünk. Az a
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fontos, hogy Isten akarata legyen meg az életünkben. A Szent Szellemre figyeljünk, ne arra,
hogy mit akar a másik. Mindig az Atyára tekintsünk és hisszük, hogy ebben mindjobban
növekedünk és megértésünk lesz.
Jézus is csak az Atya akaratát töltötte be. Ami le van írva. A Biblia közli velünk Isten
akaratát az egész életünkre vonatkozóan és ezek csak jó dolgok. Ha erre figyelünk és
megtesszük a részünket, akkor lesz dicsőséges az életünk.
Tehát legyünk engedelmesek! Ki kell nyitni a szánkat. Ha engedelmesek vagyunk, akkor
megtesszük, mert Isten nem tudja mozgatni az állkapcsunkat. Nekünk kell megtenni. Nekünk
is van részünk. A Szent Szellem adja a szavakat, de nekünk kell kimondani azokat. Csukott
szájjal magyarul sem tudunk beszélni.
Bízhatsz abban, hogy a Szent Szellem, aki benned van, a segítségedre lesz abban, hogy ki
tudd ejteni a szótagokat. Egyik szótag a másik után fog jönni, csak engedelmesen add ki
magadból. Nagyon sokan mindig azt nézik, hogy a másik mit csinál. Milyen szótagokat szól,
hogy csukja be a szemét, miért így mondja, miért úgy mondja, miért ezt mondja, miért csak
ezt az egy szótagot mondja? Nekünk át kell adni magunkat a Szent Szellemnek. Egy
gyönyörű mennyei nyelv fog ebből kialakulni.
Mindnyájan úgy kezdtük, hogy csak szótagokat mondtunk. Aztán ahogy formálódott,
mindig hosszabb lett, mindig többet ad a szótagokból a Szent Szellem. És ne engedd, hogy
bármi meglopjon a nyelveken szólástól. Például a kételkedés, hogy ez most létezik-e, helyese, vagy ha kritizál valaki. A negatív megjegyzésekre nem kell figyelni, mert tudjuk, hogy
Isten ezt megadta nekünk, akkor ez megvan.
5. A menny erejének felszabadítása
Amikor nyelveken imádkozunk, Isten ereje hatással lesz a családunkra, az életünkre, a
munkahelyünkre, a szolgálatunkra. Isten úgy tudja működésbe hozni az Ő erejét, ha mi
szólunk, akkor a Szent Szellem ereje elindul és mindenre kiterjed. Mivel a szellemi világ
állandóan működésben van, így a nyelveken szólás a menny erejét szabadítja fel a földön.
Amikor nyelveken szólunk, mindig történik valami szellemi síkon. Akkor is, ha nem
érezzük, nem is látjuk, megtörténik szellemi síkon. Valami mindig történik.
A nyelveken szólásnak gyógyító hatása is van, amit az orvostudomány is bebizonyított.
Ezt is a Joshua Mills könyvéből tudom idézni. Egy kicsit lefordítva érthetőbben.
a.) Bizonyított, hogy az agy isteni kontroll alá kerül a nyelveken szólás közben. Ez azt
jelenti, hogy a szótagok nem az elménkből, hanem a szellemünkből jönnek elő.
b.) Miközben mennyei nyelven beszélünk, az agyunkban két kémiai anyag szabadul fel,
amelyek belekerülnek az immunrendszerünkbe, és ezzel 35-40 százalékos mértékben erősítik
meg azt. Ez elősegíti a testi gyógyulást.
c.) A tanulmányok szerint azok között, akik nyelveken szólnak, csak kis számban
találhatók olyanok, akik mentális, vagyis elmebeli problémáktól szenvednek. Azok, akik
rendszeresen nyelveken szóltak, érzelmileg stabilabbak, mint a többiek. Tehát, akik
belemennek ebbe a folyamba, azok megszabadulnak a depressziótól, idegrendszeri
problémáktól.
Sokat kell nyelveken szólnunk, higgyétek el! A nyelvek imájáról is van már letölthető
anyag. Mindenkinek vannak tennivalói, de munka közben is lehet hallgatni például egy
fülhallgató segítségével. Lehet, hogy valakinek először elég tíz perc, de ez az idő mindig
hosszabb lesz. Minden nap növekedni fog.
6. A Szent Szellem vezetése, megnyilvánulásai
A Szent Szellem a testünket választotta ki lakhelyéül, aki őrjáratot jár a testünk határain,
és folyamatosan megújítja a földi sátorházunkat.
2Korinthus 6,16.
16. … Mert ti az élő Istennek temploma vagytok, amint az Isten mondotta: Bennük
lakozom, és bennük tábort járok; és leszek nékik Istenük, és ők én népem lesznek.
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Dicsőség az Úrnak! Többet tudunk elérni azzal, ha engedjük, hogy az isteni képességek
működjenek, és nem a saját természetes adottságainkra hagyatkozunk. Mindig mindenben
meg kell kérdezni a Szent Szellemet, hogy jó-e, ha így teszem? Ne a saját fejemből akarjak
megoldani mindent, mert az nem jó. Jó-e az, ha arra a helyzetre vonatkozóan ezt vagy azt
gondolom? Meg kell kérdezni a Szent Szellemet, hogy vajon mi az Ő akarata-e a jövőbeni
dolgokkal kapcsolatban.
Jézus is csak a Szent Szellem keresztség után tudott csodákat véghezvinni. Jézust akkor
töltötte be Isten Szelleme, amikor Keresztelő János alámerítette a Jordánba, és aztán ahogy a
galamb a galambdúcra rászáll, úgy szállt rá a Szent Szellem.
Máté 3,11. 13–16.
11. Én ugyan vízzel keresztellek titeket megtérésre, de aki utánam jön, hatalmasabb
nálamnál, akinek saruját hordozni sem vagyok méltó; Ő Szent Szellemmel és tűzzel
keresztel majd titeket.
13. Akkor eljött Jézus Galileából a Jordán mellé Jánoshoz, hogy megkeresztelkedjék
őáltala.
14. János azonban visszatartja vala Őt, mondván: Nékem kell általad megkeresztelkednem, és Te jössz énhozzám?
15. Jézus pedig felelvén, monda néki: Engedj most, mert így illik nékünk minden
igazságot betöltenünk. Ekkor engedett néki.
(Jézus minden igazságot betöltött. Megmutatta, hogy mit kell cselekednünk.)
16. És Jézus megkeresztelkedvén, azonnal kijöve a vízből; és ímé az egek megnyilatkozának néki, és Ő látá az Istennek Szellemét alájőni mintegy galambot és Őreá
szállani.
Tehát Jézus látta Isten Szellemét, ahogy leszáll a mennyből és rászáll. Be is fogadta, mert
egyedül ő rendelkezett élő szellemmel, ezért csak Ő tudta egyedül befogadni a Szent
Szellemet, mert neki Isten volt az atyja, és nem egy földi ember. Isten, a Szent Szellem volt az
atyja.
Jézusnak azért volt szüksége a felkenetésre, mert mielőtt testet öltött, letette az isteni
rangját és hasonlóan élt, mint egy átlagos ember.
Filippi 2,6–8.
6. Aki, (Jézus) mikor Istennek formájában volt, nem tekintette zsákmánynak azt,
hogy Ő az Istennel egyenlő, (tehát egyenlő volt az Istennel)
7. Hanem Önmagát megüresítette, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett;
(tehát olyanná vált, mint mi)
8. És mikor olyan állapotban találtatott mint ember, megalázta magát, engedelmes
lévén halálig, mégpedig a keresztfának haláláig.
Engedelmes volt mindenben, dicsőség az Úrnak!
Mátyás király példáját tudom hozni. Ő is álruhát vett fel, kiment az emberek közé és látta
a sorsukat, hogy min tudna változtatni. Szeretgette őket és megadta nekik, ami kell, de nem
fedte fel magát. Jézus is megalázta magát és olyan volt, mint egy átlagos ember, mint mi.
Valójában nem Jézus tette a csodákat, hanem a Szent Szellem nyilvánult meg rajta keresztül is
itt a földön jelek, csodák kíséretében.
A Lukács 4-ben nézzük meg az Igét. Isten Őt használta itt a földön egy ideig. Ez az Ige
nemcsak Jézusra, hanem az apostolokra és ránk is vonatkozik ez az Ige.
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
szabadon bocsássam a lesújtottakat,
19. Hogy hirdessem az Úr kegyelmének esztendejét.
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Az apostolokkal is együtt munkálkodott a Szent Szellem, és megerősítette az igehirdetést
is. Természetfeletti jelekkel, csodákkal tette ezt a drága Szent Szellem. És ha Jézusnak, mint
Isten Fiának szüksége volt a Szent Szellemre, akkor nekünk, mint Isten gyermekeinek
ugyanúgy szükségünk van rá ahhoz, hogy meg tudjon nyilvánulni rajtunk keresztül. Ezt is
megmutatta, mikor a János keresztségét vette, hogy neki is szüksége volt rá, mert letette az
isteni rangot és olyanná vált, mint az ember. A szellem volt élő – az igaz –, de ugyanolyan
volt, mit mi. Ezért kellett neki a Szent Szellem keresztség.
Isten Szellemét mindennél jobban kell kívánni ahhoz, hogy csordultig lehessünk a Szent
Szellem olajával, ahogy az Áron szakállán lefolyt, ugyanúgy rajtunk is végig kell, hogy
folyjon a drága Szent Szellem olaja. Olajozott legyen a szolgálatunk, a munkánk az Úrban.
Köszönjük az Úrnak!
A Szent Szellem keresztség által lettünk a mennyei erőforrásra rákapcsolva. A Szent
Szellem keresztség Isten természetfeletti erejét szabadítja fel. Ez egy hatalmas erő, ami
elegendő ahhoz, hogy az ellenség minden akadályát elsöpörje. A Lukács evangéliumban
olvastuk, hogy a gyógyulástól a szabadulásig kezdve mindenre kihat. Ha mi hatalommal
kimondjuk Jézus nevét, akkor az a természetfeletti erő meg kell, hogy nyilvánuljon.
Ahhoz, hogy áldottak lehessünk és áldássá válhassunk a földön, hogy Jézus cselekedeteit
cselekedhessük, ehhez szükségünk van a szent erőre. Szükségünk van a Szent Szellem
vezetésére.
Róma 8,14.
14. Mert akiket Isten szelleme vezérel, azok Istennek fiai.
Tehát a Szent Szellem a tanítónk, a támaszunk, a vezetőnk, ha figyelünk rá. Ezért mindig
meg kell őt kérdezni.
Az utolsó Igénk következik.
János 16,13.
13. De mikor eljön Ő, az igazságnak Szelleme, elvezet majd titeket minden igazságra.
(Ezt Jézus mondja és Ő ezt az ígéretet megadta) Mert nem magától szól, hanem azokat
szólja, amiket hall, és a bekövetkezendőket megjelenti néktek.
Dicsőség az Úrnak! És el is vezet minket az igazságra. Dicsőség neki!
Pásztor: Köszönjük az Úrnak ezt a mélyenszántó tanítást! Néhány gondolatot szeretnék
hozzákapcsolni.
A bérmálás szóba került. Volt egy pásztortársam, aki miután újjászületett, és ismerte a
Biblia igazságát, össze tudta kapcsolni, hogy vele bérmáláskor mi történt. Amikor kézzel
érintették, akkor eldőlt. De ennek az volt a feltétele, hogy előtte újjá kellett születnie.
Egy másik dolog. Szóba került Mária, aki szintén ott volt a felházban, és azért szeretném a
figyelmeteket erre ráirányítani, hogy tudjatok másoknak is segíteni. Különösen a vallásos
körökben. Sokkal jobban elfogadják az Igét, hogyha Máriáról beszéltek. Máriát tiszteljük a
megfelelő helyen, csak nem magasztaljuk feljebb a kelleténél. Mária ott volt a felházban a
százhúsz főnyi sokaság között. És amikor eljött a pünkösd napja és a Szent Szellem kiáradt,
mi történt? A többiekkel együtt ő is elkezdett nyelveken imádkozni, ehhez pedig az kellett,
hogy előtte újjászülessen. Tehát rá lehet világítani, hogy ha Mária újjászületett és
betöltekezett Szent Szellemmel, nyelveken beszélt, akkor ez a mai hívőkre is igaz.
És még egy igazság. Mária azt mondta a kánai menyegzőn Jézusra vonatkoztatva, hogy
amit mond, megtegyétek! És végül is, ha hivatkozunk arra, hogy Mária is azt mondta, vegyük
figyelembe Jézus szavait és azt tegyük meg, így könnyebben elfogadják majd, amit mondotok.
Az is szóba került, ha több nemzetségből lenne hallgatóság, és ha az ajándék megnyilvánul, akkor a saját nyelvükön hallhatnák.
Még egy gondolat. A megtérés és az újjászületés. Ezt nagyon sok keresztény összekeveri.
Ahogy olvasom az interneten a különböző bejegyzéseket, nem egyértelmű a számukra. Itt,

10/11 — Bor Ferenc — Ságvári tanítások: http://bekevar.x3.hu/sagvar-hang.htm

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

amit hallottatok, hogy először jön a megtérés és utána az újjászületés, ami nem mindig van
együtt.
De mondok egy másik példát is rá. Ez egy másfajta megtérés, amiről itt beszélek. Előbb
van az újjászületés, befogadja az Úr Jézust, és a hibáiból csak jóval később tér meg, amikor
Isten megvilágítja azt, hogy helytelen úton jár. Ezt is megtérésnek nevezik (a hibáink
belátása, a szándék, hogy elhagyjuk azokat), de ez két kategória. Mert először az
újjászületésnél dönteni kell amellett, hogy Jézus követője lesz. Ennyit szerettem volna még
hozzáfűzni.
Úrvacsorával folytatjuk. Az 1Korinthusi levél 11. fejezetéből olvasom fel az Igét, mégpedig a 23. verstől.
Kezünkbe fogtuk az Úr Jézus megtört testét jelképező kenyeret. Ezen a pászka kenyéren
jelképek vannak. A lyukak a szegek helyét jelképezik, a sávok az ostorcsapás nyomait és azok
a barna kis foltocskák pedig az ítélet tüzét, amely Jézust sújtotta helyettünk. Mielőtt
magunkhoz vesszük az Úr Jézus jelképes testét, ezen elmélkedjünk, hogy ezekből a drága
sebekből kiomlott a drága szent vére értünk, mert úgy szeretett bennünket, hogy feláldozta az
életét. Kérjük az Atyát, hogy adjon mélyebb megértést a szent vér hatalmáról, az oltalmáról,
hogy jobban be tudjuk magunkat burkolni ebbe a szent védelembe.
Az 1Korinthusi levél 11,23. versétől olvasom.
1Korinthus 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.
Mondjuk együtt: Köszönöm, Úr Jézus, a megtört testedet, ami által birtokolom a szent
egészséget. És most magamhoz veszem a gyógyulásomat. Ámen!
1Korinthus 11,25.
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.
Köszönjük, Úr Jézus, a kiontott drága szent véredet, amely tisztára mosott és
folyamatosan tisztán tart a Jézus nevében! És kihirdetem, hogy én a Bárány vére által
megvásárolt vagyok és minden lépésemet a szent vér oltalmában teszem. Ezt a védelmet
kiárasztjuk a szeretteinkre és a gyülekezet minden tagjára. Ámen!
1Korinthus 11,26.
26. Mert valamennyiszer eszitek e kenyeret és isszátok e pohárt, az Úrnak halálát
hirdessétek, amíg eljövend.
Természetesen beleértendő a győzelme is. A halálával szerezte meg a győzelmet, amiben
mi ma járhatunk. Ámen!
Most pedig imádkozunk értetek kézrátétellel.
Szeretettel ölelünk benneteket! Jövő héten várunk mindenkit és mindenki hozzon magával
legalább egy újat!
* A felhasznált bibliai versek a King James kiadás számozását követik.
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