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AZ ÚRVACSORA – 9. A győzedelmes vér 
 Bor Ferenc élőben elhangzott tanításának nyers szövege 

Ságvár, 2018. 01. 29. 

 
Halleluja! Köszönjük az Úr jelenlétét. Köszönjük a szíveteket, hogy ma eljöttetek. Szere-

tettel köszöntünk benneteket! 
Évi: A dicséret alatt azt láttam, hogy az elveszettek térden állva jöttek, könyörögtek az Úr 

Jézusnak. Láttam magam előtt, ahogy sorakoztak. Hallottam az angyali dicséretet meg a 
kürtöt. Az elveszettek pedig sorban térdeltek le, sírtak és könyörögtek. Halleluja! 

 
Folytatjuk az Úrvacsora sorozatunkat. A 9. rész következik: A győzedelmes vér 
1. A bűn legyőzetett 
Jézus vére legyőz három dolgot. Legyőzi az ellenszegülést, az elkövetett bűnöket, és az 

eredendő bűnös állapotot. Ez a három dolog képviseli azt az erődítményt, amit az ördög 
felépít az emberben.  

2Korinthus 10,4–5. 
4. Mert a mi hadviselésünk fegyverei nem testiek, hanem Isten által hatalmasak erős-

ségek lerontására;  
5. Lerontván okoskodásokat és minden magaslatot, amely Isten ismerete ellen emel-

tetett, és foglyul ejtvén minden gondolatot, hogy engedelmeskedjék a Krisztusnak: 
Tehát az ördög az elmében erősségeket, erődítményeket, fellegvárakat épít ki, ami 

ellentétes Isten Igéjével. Ezért kell minden gondolatot fogságba ejteni – azaz megvizsgálni. 
Mondhatom azt is, hogy karanténba helyezni addig, amíg meg nem vizsgáljuk. Utána el 
tudjuk dönteni, hogy Isten Igéjével azonos, vagy pedig ellentétes. 2000 környékén Chuck 
Flynn-nek volt egy alkalma Kaposváron, és Isten kegyelméből én is ott lehettem. Ezt az Igét 
tanította. Annyira beült a szívembe, ma is elevenen él bennem, hogy a gondolatokat meg kell 
vizsgálni és karanténba kell zárni mindaddig, amíg nem tisztázzuk, hogy ez helyes vagy 
helytelen. Ezeket az erődítményeket az ördög azzal a mérgező maggal hozta létre, amivel 
megfertőzte az emberi természetet az ádámi bűnbeesés után. Nézzünk meg három területet 
ezzel kapcsolatban.  

A gonosz elültette az emberben a bűnös állapotot, amely felébreszti benne a vétkezés 
vágyát. A bűn egy rossz gyümölcs, amely megmutatja, hogy a bűnös állapot folyton 
tevékenykedik. Az ellenszegülés, vagy pedig egy súlyosabb szóval élve a lázadás egy olyan 
erő, amely táplálja a bűnös állapotot az által, hogy az embereket állandóan készteti a 
vétkezésre. Az ellenszegülés, más néven a lázadás annyit jelent, hogy Isten Igéjével valaki 
szembehelyezkedik.  

Zsoltárok 107,11. 
11. Mert ellenszegültek Isten Igéinek, és a Felségesnek tanácsát megutálták;  
Ez az ellenszegülés. Isten akaratának, az Ige üzenetének való ellenszegülés. A nyitott 

szívek Isten Igéjét befogadják. A zárt szívek, vagy pedig a vallásos szellemiség visszautasítja, 
nem fogadja be. Ne beszélj nekem olyanról, hogy ma gyógyulás van! Jézus akkor gyógyított, 
ma már nem! Mert az apostolok meghaltak, és azzal meghalt a csoda is. De ez nem igaz, mert 
tudjuk az Igéből és tapasztaljuk az életünkben, hogy igenis vannak csodák, csak ehhez újjá 
kell születni és Szent Szellemmel be kell teljesedni. Így működik az isteni csoda. A kereszt 
tökéletes műve teljesen véget vet ennek a démoni hatalmi erősségnek.  

Ésaiás 53,5. 11/b.  Egyszerű fordítás 
5. Bizony, bűneinkért kapott sebeket, vétkeinkért törték össze Őt! Békességünk bün-

tetését Ő fizette meg, és sebei árán gyógyultunk meg.  
11. Igaz Szolgámat sokan megismerik, és ők is igazakká lesznek általa, mert vétkeiket 

Szolgám viseli.  
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Meg kell érteni, hogy a kereszt műve tökéletes. Amit Jézus megtett, azt egyszer és minden-
korra tette. Nincs mit hozzátenni. Sok ember tudatlanságból próbálja a megváltáshoz még 
hozzátenni a jó cselekedeteit. Majd ezt teszek, azt teszek, és akkor kedves leszek Istennek. De 
az Efézusi levél világosan írja, hogy nem cselekedetekből kaptuk a megigazulást.  

Zsidó 9,12. 
12. És nem bakok és tulkok vére által, hanem az Ő tulajdon vére által ment be 

egyszer s mindenkorra a szentélybe, örök váltságot szerezve. 
Az a különbség az ószövetség és újszövetség között, hogy az ószövetségben évente meg 

kellett ismételni az áldozatot, és ez csak elfedte a bűnt. Az újszövetségben pedig Jézusnak 
egyszer kellett bemutatnia, és örökre szól. Mi vagyunk a felelősek azért, hogy alkalmazzuk-e 
magunkra mindazt, amit Jézus megszerzett számunkra a kereszten. Itt a megváltás csomagra 
kell gondolni. Háromszoros megváltásban részesített bennünket a drága Úr Jézus. Megváltott 
a betegségtől, szegénységtől és a szellemi haláltól. Tudjuk, hogy Jézus meghalt minden 
emberért, de ettől még nem minden elveszett tért meg, mert nem alkalmazták magukra a 
megváltást. Valahol láttam egy képes üzenetet Reinhard Bonnke szolgálatából. Arról szólt ez 
az üzenet, hogy tonnaszám gyártják a szappant, mégis van piszkos ember, mert nem mindenki 
használja a szappant. Ugyanígy van még elveszett ember, mert nem mindenki alkalmazza 
magára a megváltást. Minden embernek tudatos döntést kellene hoznia, hogy Jézus elé járul, 
elfogadja a kereszten bemutatott áldozatát és Úrrá teszi Jézust az élete felett. Amíg ez nem 
történik meg, addig az ember életében nem működik a kereszten megszerzett megváltás és 
bűneltörlés. Ezért az Úr gondoskodott számunkra egy csodálatos kulcsról, hogy birtokba 
vehessük a megváltás csomagot. Ez a kulcs Jézus testének evése, és Jézus vérének az ivása. 
Amikor egy ember újjászületik, Jézus vére tisztára mossa. Miután a világosságban él és 
valamit elvét, Jézus vére folyamatosan megtisztítja őt.  

1János 1,7. 
7. Ha pedig a világosságban járunk, amint Ő maga a világosságban van: közösségünk 

van egymással, és Jézus Krisztusnak, az Ő Fiának vére megtisztít minket minden bűntől. 
A görög és az angol nyelvben a megtisztítás szó folyamatos jelen időben áll. Tehát nem 

múlt idő, és nem jövőidő, hanem folyamatos jelen idő. Ez olyan, mint amikor az esőben az 
autós bekapcsolja az ablaktörlőt, és folyamatosan tisztítja a szélvédőt. Pál pontosan leírja az 
úrvacsora menetét, amit a Szent Szellemtől vett, mert ő nem volt ott az utolsó vacsorán. Azt 
kéri, hogy vizsgáljuk meg magunkat az úrvacsora vétele előtt.  

1Korinthus 11,28–29. 
28. Vizsgálja meg azért az ember önmagát, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy 

igyék abból a pohárból, 
29. Mert aki méltatlanul eszik és iszik, ítéletet eszik és iszik magának, mivelhogy nem 

becsüli meg az Urnak Testét.  
Hogyha megbecsüljük azt, ami Jézus testével történt, az ütlegelés, a sebek, a szegek, akkor 

méltó módon vesszük az úrvacsorát. Pál arra szólít fel, hogy hozzuk rendbe a kapcsolatunkat 
Istennel. Ehhez lépjünk ki a világosságba, hogy Jézus vére megtisztíthasson.  

2. A bűnprobléma megoldva 
Ha egy embernek harcolnia kell azért, hogy elszakadjon egy bűntől, akkor valószínű, hogy 

a bűnös természet egy erős jelenléte van a háttérben. A bűnös természetet gyakran erősítik 
tisztátalan szellemek, amelyek megnehezítik a küzdelmet és a szabadulást. Ilyen esetben az a 
megoldás, hogy az illető eldönti, hogy teljes szívvel vágyódik arra, hogy Isten ereje 
megszabadítsa a bűntől, és átformálja őt.  

1János 1,9. Egyszerű fordítás 
9. Ha viszont beismerjük [Isten előtt] bűneinket, akkor megtapasztaljuk, hogy Isten 

hűséges és igazságos: megbocsátja bűneinket, és teljesen megtisztít minden gonoszságtól.  
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A szív eltökéltsége, ahogy egyesül Jézus vérének és testének erejével, meg fogja adni a 
teljes győzelmet. A vérnek van egy olyan tisztító ereje, amely eléri a bűnös természet 
legmélyebb gyökereit az elveszettek életében. Most váltunk az újjászületettekre.  

Minden újjászületett hívőben ott van a feltámadás ereje, hogy elűzhessen minden gyötrő 
démont. Tudni kell azt, hogy aki nincs újjászületve, annak a szellemében előfordulhat démon, 
de aki újjá van születve és Jézus lakik a szellemében, a legyőzött ellenség nem fog a 
szellemébe menni, legfeljebb kívülről támadja. A kettő között ez a különbség. Ha valóban 
akarjuk a teljes győzelmet, akkor a mi részünket is oda kell tenni. Jézus vére is megtisztít 
minden tisztátalanságtól, a természetes vérhez hasonlóan. A természetes emberi vérnek meg-
van az ereje ahhoz, hogy megtisztítson minket minden mérgező és salakanyagtól. Természetes 
szinten a vér tisztítja meg a testet, és gondoskodik mind a tápanyagról, mind az oxigénről. 
Tehát a természetes vér megtisztítja, megújítja és táplálja az egész testünket. Szellemi szinten 
Jézus vére tépi ki belőlünk minden bűn természet gyökerét, és lerombolja a szellemi 
erősségeket bennünk. Továbbá ellát bennünket az élet és erő elemeivel, amelyek dicsőségről 
dicsőségre emelnek feljebb minket. Amikor egy vétkező őszintén meg akar térni és úrvacsorát 
vesz, akkor Jézus vére ki fogja munkálni a helyreállítást. Ez nemcsak a bűnt pusztítja el, 
hanem az Úr erősíti bennünk az Ő akaratát is a szent vére által. A bűnös vágyakat jó és szent 
vágyakká változtatja át. A gonosz cselekvés, a hazugság, a testi kívánság kényszerét az 
úrvacsora felcseréli a jóra való törekvés és az Istenhez való közeledés vágyával.  

3. A megmentő vér 
Jézus vére kiragadja a bűnöst a pokol hatalmából. Ez történt velünk is, amikor befogadtuk 

az Úr Jézust, mert az Igében meg van írva, hogy átvitt bennünket a sötétség hatalmából a 
világosság királyságába. Az Úr elkezdett szólni Ana Mendezhez a Szent Szellem utolsó 
megjelenési formáiról. Jóel próféta a Szent Szellem kitöltetéséről prédikált, amely részben 
beteljesedett pünkösd napján. Hangsúlyozom, hogy részben.  

Apostolok cselekedetei 2,18–19. 
18. És éppen az én szolgáimra és az én szolgálóleányaimra is kitöltök azokban a 

napokban az én Szellememből, és prófétálnak. 
19. És csodákat teszek az égben odafenn, és jeleket a földön idelenn, vért, tüzet és 

füstnek gőzölgését.  
Itt az Írás nem egy háborús katasztrófáról szól, ahogy ezt némelyek gondolják, hanem a 

Szent Szellem kitöltetéséről a végidőkben. Figyeljük meg a következő három elemet.  
A vér, a tűz és a füst az a három elem, amely a szentélyben is látható volt, amikor Isten 

megjelent az ószövetségben. Az újszövetségben a Szent Szellem tűzben jelent meg, amikor 
tüzes nyelvek formájában leszállt a fejekre. A füst és a vér azonban nem volt látható. A három 
elem közül az egyik nyilvánult meg. A prófécia teljes beteljesedése ugyanis a végső időkre 
van időzítve. Az Úr egy látomást adott ezzel kapcsolatban Ana Mendeznek. Az első 
jeruzsálemi útjáról tért haza, amikor a hajóról felnézett a csillagos égre. Ugyanazt látta, mint 
Ábrahám, amikor Isten megmutatta neki, hogy sok népnek atyjává teszi őt. Ana Mendez sírt 
az elveszettek millióiért, akiket fogságban tart az ördög, és akiknek meg kell ismerniük 
Jézust. Ekkor Isten Szelleme megragadta Ana Mendez szellemét és felemelte a föld és az ég 
közé. Látta magát lebegni, és világosan látta a földet és egyes kontinenseket. Európát, Ázsiát 
és Afrikának egy részét.  

Az emberek szénfeketék voltak és nehezen lélegeztek. Úgy gondolom, hogy ez az elveszett 
állapotra utal. A kontinensek alól hirtelen előtűnt egy tüzes örvény, amely milliókat ragadott 
magával és lerántotta őket a pokolig. Aztán kövér asszonyokat látott Bibliával a kezükben, 
akiket szintén elnyelt a mélység és kínjukban kiáltoztak. Megkérdezte, hogy kik voltak ezek a 
kövér asszonyok. Jézus azt felelte: „Ezek fejismerettel rendelkező gyülekezetek”. A 
fejismeret az intellektuális tudás, és nem a szellemi. Ezek a gyülekezetek a vallásos 
gyülekezetek, ahol az emberek zöme nincs újjászületve. Tehát ők is elnyelettek. 
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Folytatta Jézus: „Ők azok, akik beszélnek ugyan rólam, de nem ismernek engem.” És 
hozzátette, hogy „Én is beszéltem róluk a Máté 7, 21–24-ben”. 

Máté 7,21–24. 
21. Nem mindenki, aki ezt mondja nékem: Uram! Uram! megyen be a mennyek or-

szágába; hanem aki cselekszi az én mennyei Atyám akaratát. 
22. Sokan mondják majd nékem ama napon: Uram! Uram! Nem a Te nevedben 

prófétáltunk-é, és nem a Te nevedben űztünk-é ördögöket, és nem cselekedtünk-é sok 
hatalmas dolgot a Te nevedben? 

23. És akkor vallást teszek majd nékik: Sohasem ismertelek titeket; távozzatok tőlem, 
ti gonosztevők. 

24. Valaki azért hallja éntőlem e beszédeket, és megcselekszi azokat, hasonlítom azt a 
bölcs emberhez, aki a kősziklára építette az ő házát:  

Hasonló eset történt Skéva fiaival, amikor Jézus nevében próbáltak ördögöket űzni. De 
mivel nem voltak újjászületve, Jézus neve nem működött náluk. És  hogyha azóta nem 
születtek újjá, akkor ők is ugyanúgy járnak, hogy azt mondta nekik az Úr, hogy „Kik vagytok 
ti?” Mert a mennybe csak az mehet be, akiben benne lakik Jézus. Az Otthagyottak film ezt a 
képet adja vissza. Például egy templomban, amikor megtörténik az elragadtatás, ottmarad 2-3 
hívő, meg a pap. Aztán meg vannak döbbenve, hogy mi történt, miért maradtak itt? Azért, 
mert Jézus nem volt bennük. 

Ana Mendez nagyon megrendült a látottaktól. Kész volt mindent megtenni azért, hogy 
megmentse őket a pokolba való alázuhanástól. Akkor megjelent egy hatalmas kereszt a 
kontinensek fölött, közvetlenül a forgatag nyílásánál. Ez nagyobb volt, mint a Föld, és 
felnyúlt oda, ahol Ana Mendez volt a látomás idején. Ez a kereszt tűzből és vérből állt. 
Mindkét elem a keresztből jött ki és ott vibrált körülötte. Aztán egy hatalmas erő áradt ki a 
keresztből, amely mindent magához akart vonzani. Ez az erő olyan erősen áradt ki, hogy úgy 
tűnt, mintha a kontinenseket el akarná nyelni. Ez az erő azonban emberek millióit vonta 
magához. A keresztből kiáradó erő sokkal nagyobb volt, mint a lehúzó tüzes örvény ereje. Az 
egyik az ördög erejét szimbolizálja, a másik pedig az Úrét, amely sokkal hatalmasabb. 

Aztán látta Ana Mendez, hogy Jézus vére befedi a földet. Emberek milliárdjai, akik a 
megváltásukért kiáltottak, egy csepp vért kaptak a fejükre. Ez történt velünk is, amikor 
befogadtuk Jézust és a szent vér megmosott bennünket, így igazként állhatunk az Atya elé. 

Majd a Szent Szellem lassan leszállt a földre. Egy mennydörgésszerű hang azt mondta: 
„Kitöltöm az én szellememet minden testre.” Most olvassuk el, mit írt Jóel próféta. 

Jóel 2,28. 
28. És lészen azután, hogy kiöntöm szellememet minden testre, és prófétálnak a ti 

fiaitok és leányaitok; véneitek álmokat álmodnak; ifjaitok pedig látomásokat látnak. 
Ebben a pillanatban a Szent Szellem érintkezésbe került a földet befedő vérrel. Ez egy 

atomrobbanáshoz hasonló hatást váltott ki, amelynek ereje betöltött minden kontinenst. Az 
emberek milliói emelkedtek fel, akiket elnyelt a hatalmas kereszt. Ez azt szimbolizálja, hogy 
akik Jézust elfogadták, Krisztus Testének tagjává váltak. Ebben a pillanatban egy csodálatos 
hang azt mondta: „A keresztembe ágyazom bele valódi szolgáimat. Erőmet a keresztből 
mutatják meg, és látható lesz bennük vérem hatalma és a Szellem tüze. Elhívom fiaimat és 
szolgálóimat arra, hogy belépjenek hatalmam keresztjébe.”  

Amikor a látomás befejeződött Ana Mendez szelleme visszatért a hajó fedélzetére. Ez a 
látomás arra ösztökélte őt, hogy még jobban megélje, és hirdesse a kereszt erejét.  

Kolosse 2,14–15. Egyszerű fordítás 
14. Adósságlistánkat, amely azzal vádolt bennünket, hogy felsorolta az Isten törvénye 

ellen elkövetett vétkeinket, odaszegezte a keresztre, és ezáltal azt végleg eltörölte. 
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15. Ugyanakkor a szellemi világ fejedelmeit és uralkodóit Krisztus közreműködésével 
megfosztotta hatalmuktól, és diadalmenetében közszemlére tette őket, mint győztes 
hadvezér a foglyait.  

Ez a kereszt ereje. Legyőzte az ellenséget. Félretette a törvényt és mindazt, ami akadályoz-
hatna bennünket. A kereszt erejét ez a látomás is bemutatta. 

Következő alkalommal ez a tanítás sorozat a vér témáról áttér a test témájára. Tehát 
folytatjuk és lesz még tanítás belőle. Mára vége a tanítás résznek. 

 
Ima az elveszettekért… c. imádságot közösen imádkozta el a gyülekezet. 
Évinek lesz egy bizonysága. Csütörtökön egy áruházban voltunk. 
Évi: Mindannyiunknak a szíve megindul, amikor bemegyünk valahova, bármilyen üzletbe, 

vagy valakivel találkozunk az utcán, és az ember megérzi, hogy akivel találkozott, annak 
nyitott a szíve, ami arra ösztönöz bennünket, hogy rögtön elővegyünk egy üdvösségkártyát és 
odaadjuk. Ez most így történt. Bementünk vásárolni, majd a pénztárnál fizettünk. Annyira 
kedves volt a hölgy, hogy elkezdtünk beszélgetni munkahelyi dolgokról, mivel én is bolti 
eladónak tanultam. Nagyon jól összekapcsolódtunk, és a végén mondtam neki, hogy szeretnék 
egy áldást átadni, és hogy hittel, szívvel imádkozza el ezt a szép imádságot. A hölgy nagyon 
örült neki és kért még az ismerősei számára is. Adtunk neki többet, hogy mindenkinek jusson. 
Aztán a cipész is kapott még. Vannak ilyen csodák és meglepetések az Úr dicsőségére, mert 
ez mind az Úrtól ered. 

Pásztor: Ezek az éhes szívek. Az üdvösségre vezetéssel kapcsolatban mondom, hogy 
nagyon jó, amikor nyitott szívűekkel találkozunk, és kártyát lehet adni, ha van idő, lehet 
beszélgetni. Viszont különbséget kell tenni két irány között. Azok a gyümölcsözőbbek, akik 
elfogadják, és van családjuk, hazaviszik, tehát a kórházban, az úton, boltban, akárhol 
találkozunk emberekkel, azoknak van kihez hazavinni. Tehát rajtuk keresztül számíthatunk 
nagyobb termésre, nagyon gyümölcsözésre.  

Aztán egy másik gondolat, ami jött a héten, hogy sokféle szolgálat van. Tegnap erről 
tanított Csaba. Isten mindenkit valamire elhívott. Valakit pulpitus mögé, valakit kórházba, 
szociális otthonba, börtönbe, de ezzel nincs vége. Van, akiket utcai evangélistaként használ. 
Tehát a járókelőket szólítja meg, és ez egy nagyon fontos dolog. Pesten vannak ilyen 
szolgálók. 

Ha valaki érez a szívén valamilyen elhívást, próbálja ki. Mert ha ott az olaj, akkor működik 
neki, ha nincs ott, akkor hagyja abba, és keresse meg a megfelelő vágányt, mert a puding 
próbája az evés. Tehát kezdjen el valamit az Úrnak dolgozni, utána a gyakorlatban be fog 
bizonyosodni, hogy az az ő elhívása vagy nem. De ha nem csinálunk semmit, akkor nem 
tudjuk, hogy Isten mire akart elhívni. 

Kriszti: Az jött fel bennem az énekek alatt, hogy vannak válogatós keresztények. Van, aki 
az Igét válogatja ki, van, aki a pásztort válogatja, hogy az egyik pásztor jó a másik nem jó. 
Meg van olyan, hogy az egyik pásztortól ugyanazt az Igét elfogadja, a másik pásztortól meg 
nem. De a válogatáshoz még hozzátartozik az is, hogy válogatós keresztényeknek kell 
lennünk olyan értelemben, hogy a konkolyt ki kell választani a búzaszemekből, mert a szívbe 
csak a jó mag kerülhet, a konkoly nem. Ez jött nekem az Úrtól most. 

Ágnes: Ami még a múltkor kimaradt, hogy Jézus vére hatszor kiontatott még azelőtt, hogy 
befogadta a bűnt, a halálokat, a betegséget. Előbb imádkozott, hogy Atyám, ha lehetséges, 
múljon el tőlem ez a pohár, és a Te akaratod legyen meg, ne az enyém. Amikor kiitta azt a 
poharat, akkor ez egy előképe volt annak, amit elvégzett a kereszten. Ezután hat helyről 
kiontatott a tiszta vére, utána befogadta a bűnt, és a legvégén már a halálai után volt az, hogy 
a dárdával megdöfték az oldalát, amiből víz és vér folyt ki.  

Még az is kimaradt, hogy Isten a megsokasítás Istene. Az édenkertben Ádámnak kivette a 
bordáját, és alkotott belőle egy másik testet. Lett még egy test, lett minden szervből, minden 
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testrészből, mindenből lett még egy. Mindez egy bordából. Ez ahhoz hasonló, amikor Jézus 
megsokasította a halat és a kenyeret, és ellátott több ezer embert.  

A következő, hogy az imakönyvben benne van, hogy veszünk a szent vérből, hintünk a 
szent vérből, s egy ideig hitben és gondolatban láttam magam előtt a piros vért, melyből 
hintek. De egy idő után úgy látom hit által gondolatban, hogy egy arany kehelyben van benne 
Jézus megdicsőült vére, és ez már nem piros, hanem ragyog, mert a Jézus dicsősége kiárad 
belőle, és ez jóval erősebb a vakító napfénynél. És ebből veszek, és hintek. Amikor az ördög 
ellen hozom Jézus vérét, akkor a megdicsőült vért hozom. A dicsőség, ami kiárad belőle, az 
szétégeti az ördögöt és minden munkáját. S ugyanez az olajjal is. Abban az imádságban van 
az is, hogy megkenjük az olajjal. És ezt is korábban hit által gondolatban csak egy olajnak 
láttam, de már egy ideje úgy látom, hogy ez is egy arany kehelyben van, és ebből is az ő 
dicsősége ragyog ki és árad ki, és a ragyogó dicsőséges olajjal kenem meg. A győztes olajjal, 
a szabadító olajjal, a gyógyító olajjal, vagy amivel éppen kell, azzal kenem meg azt, amit kell.  

Amikor újjászülettünk, akkor magunkba fogadtuk szellemi értelemben Jézus megdicsőült 
testét, és megdicsőült vérét. És ennek a dicsőségnek kell kiáradni belőlünk, és rajtunk 
keresztül mások felé. Ennek a dicsőségnek kell áttörni a szellemi világból a fizikai világba, és 
akkor a mi életünkbe is szabadulás jön, meg mások felé is tudunk így szolgálni, hogy térjenek 
meg az Úrhoz, vagy éppen a szükségeik töltessenek be, gyógyuljanak meg a szolgálatunkon 
keresztül. Ámen. 

Pásztor: Ha már Ádámnál tartottunk, akkor tegnap elhangzott egy Ige, azt szeretném 
felolvasni nektek. 

1Mózes 5,1–2. 
1. Ez az Ádám nemzetségének könyve. Amely napon teremté Isten az embert, Isten 

hasonlatosságára teremté azt.  
2. Férfiúvá és asszonnyá teremté őket, és megáldá őket, és nevezé az ő nevüket Ádám-

nak, amely napon teremtetének.  
Nincs ebben valami furcsa? Erre még nem figyeltem fel, hogy Isten a házasságot milyen 

egységben látja. Mind a kettőjüknek az Ádám nevet adta, és Ádám nevezte el később a 
feleségét Évának. Mert azt mondja, még egyszer mondom, hogy: férfiúvá és asszonnyá 
teremté őket, és megáldá őket, és nevezé az ő nevüket Ádámnak. Tehát mind a kettőre 
vonatkozik. 

Kaptam egy kis üzenetet a szívemre. Ez egy alap üzenet, ami így hangzik: nem emberek-
hez kell ragaszkodni, hanem Jézust kell követni. 

Köszönjük az Úr Jézus jelenlétét, a Szent Szellem munkálkodását. Megáldjuk az életeteket. 
Jövő héten találkozunk, és várunk szeretettel. Mindenki hozzon magával még valakit! 
 

*A barna színnel jelzett igeversek más fordításból származnak. 

A felhasznált bibliai versek a King James kiadás számozását követik. 
 

 


