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AZ ÚRVACSORA – 13. A legnagyobb örökség 
 Bor Ferenc élőben elhangzott tanításának nyers szövege 

Ságvár, 2018. 03. 19. 

  
Halleluja! A Szent Szellem munkálkodik a térd területén, a kézfejekben, és ez azt mutatja, 

hogy ezen a területen működik a hitetek. Szeretettel köszöntünk benneteket. Köszönjük az 
Úrnak, hogy ma is összejöhettünk, egységben, békességben és szeretetben. Ez kulcskérdés a 
mostani időkben. Ahogy hallgatjátok a pesti tanításokat, ezek is erre vannak kihegyezve. Egy 
érdekes dolgot mondott tegnap Attila, hogy kapott sok visszajelzést és ajánlja, hogy mindenki 
hallgassa meg még egyszer. Ha valakinek nem tetszett, akkor hallgassa meg még kétszer.  

 
Elérkeztünk az Úrvacsora sorozatunk utolsó részéhez. Ma a 13. rész következik, címe: A 

legnagyobb örökség 
1. Élő kijelentés 
A tanítássorozat utolsó részében bemutatom Ana Mendezt, a könyv íróját. Ana Mendez 

eredetileg mexikói származású, aki férjével jelenleg Floridában él. Jézust 1985-ben ismerte 
meg egy pszichiátriai klinikán. Előzőleg ugyanis vudu papnőként belekeveredett az 
okkultizmusba, ezért szorult orvosi kezelésre. A vudu egy afrikai eredetű fekete mágia, ami 
igen veszélyes. Ebből a sötét helyzetből állította őt helyre az Úr, természetfeletti módon. 
Látjátok, ahogy az előző tanításban is hallhattuk Pesten, hogy Isten nem dobja félre azt, aki 
hibázik, hanem amikor megtér, akkor elkezdi használni. Isten csodatevő ereje nemcsak 
tökéletesen megszabadította, hanem át is formálta őt. Így most Isten szolgálójaként a sötétség 
munkáit rombolja. Isten egyedülálló prófétai ajándékkal ruházta fel őt, és mély megértéssel 
ajándékozta meg a szellemi világról. Férjével együtt vezeti a Fény hangja szolgálatot. Isten 
hadseregének, azaz a szenteknek a kiképzésével foglalkoznak több mint 40 országban. Ana 
Mendez két spanyol szolgáló szellemi befedezése alatt szolgál világszerte. A szellemi 
befedezés egy új kifejezés arra, amit mi úgy szoktunk használni, hogy valakinek a köpönyege 
alatt szolgál. Vagy pedig szent kapocs, szolgálati kapocsként szoktuk ezt használni. Végül is a 
könyve spanyol kiadásban jelent meg. Ana Mendez könyve élő kijelentés az úrvacsora 
szentségéről. Sajnos ez egyben a legjobban félreértett témák egyike. Az Úr Jézus erőteljes 
módon jelenti ki magát az úrvacsorában, hogy bemutassa a legnagyobb örökségét, amit ránk 
hagyott, és ez nem más, mint a testének az evése és a vérének az ivása. Amit ma sok helyen 
illetlen szertartásként gyakorolnak, azt az Úr olyan kijelentésekké változtatja, amely 
forradalmasítani fogja a mai egyház életét. Az úrvacsora megértése lehetővé teszi a 
hallgatóság életében Isten erejének hatékony megnyilvánulását, és megnyitja a kapukat Isten 
kijelentései előtt. Az éhes szív Jézus testének és vérének olyan távlatait fedezheti fel, amelyre 
még álmában sem gondolt soha. Hozzáteszem, hogy Isten az éhes szíveket tudja megelégíteni. 
Egy mai üzenet, amit kiküldtem nektek, úgy szól: Ne várj Istentől kijelentést, ha az Igét nem 
fogadod el! Mert az az első dolog, hogy elfogadjuk Isten Igéjét.  

2. Élő vér 
Ana Mendez úrvacsoráról szóló üzenete létfontosságú a számunkra. Ana Mendez apostoli, 

prófétai és tanítói hivatalban áll, akinek Isten szívesen ad kijelentést, mert tudja róla, hogy az 
elveszettekért kiált, és elmegy a föld végső határáig. Két Igét olvasunk: 

Márk 16,15. 
15. És monda nékik: Elmenvén e széles világra, hirdessétek az Evangéliumot minden 

teremtésnek.  
Apostolok cselekedetei 1,8. 
8. Hanem vesztek erőt, minekeutána a Szent Szellem eljön reátok; és lesztek nékem 

tanúim úgy Jeruzsálemben, mint az egész Júdeában és Samariában, és a földnek mind 
végső határáig.  
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Minden hívő feladata az, hogy valamilyen módon építse Isten királyságát. A feladatok nem 
egyformák. Nem is lehet őket összehasonlítani és nem is kell. Mindenki meg fogja találni a 
maga cipőjét, hogyha Istentől ezt kéri és odafigyel rá. Természetesen nem hústestből kell 
ezeket betölteni, mert azon nincs olaj, hanem a Szent Szellem vezetése szerint. Jézus, a 
megöletett Bárány, ránk hagyta a vérben rejlő hatalmat, erőt és isteni életet, amely hatása 
sokkal erősebb egy atombomba erejénél. Szükségünk van erre, mert egy gonosz globalizációs 
szellem le akar húzni a mélybe. Jézus vérében benne lakik Isten Szelleme. A vér él és beszél, 
mint egy személy. De a mártírok vére is beszél, megszólal és hangja van. Egyetlen 
Krisztusnak odaszánt élet sem hiábavaló, még a mártíroké sem, akik nem tudták bevégezni a 
küldetésüket a földön. Ilyen esetben az elhívás és a kenet átadódik egy másik nemzedéknek, 
és amit Istentől el is lehet kérni. Egy korábbi tanításban volt erről szó. Jézus vére 
megsemmisíti a démoni erőket, a kórokozókat, a tüneteket, megoltalmaz a bűntől és bevisz 
minket a szentségbe. Isten szentségébe. Egy hívő ember tett bizonyságot arról, hogy ő 
naponta kétszer vett úrvacsorát, ami megóvta őt a kísértéstől. Az interneten a felnőtt oldalak 
csábították, és kísértették. Mivel kétszer vett úrvacsorát, ő sokszor fénylett az Úr dicsőségétől. 
De amikor felhagyott ezzel, ez a fajta fény, öröm és dicsőség már nem volt rajta észlelhető. 
Az úrvacsorában a kenyér és a bor Jézus testének és vérének szállítóeszközévé válik. Amikor 
imádjuk az Urat, a megváltás műve előtt borulunk le, nem pedig a kenyér és a bor előtt. Tehát 
nem tárgyak előtt borulunk le. A bálványimádók sem a tárgyaknak áldoznak, hanem a 
mögöttük levő sötét erőknek, a gonosz szellemeknek. Tehát a bálványok mögött van egy 
démonikus hatás. Aki látta az Átalakulások című filmet, interneten elérhető, az első részét 
tudom főképpen ajánlani. Négy város megtéréséről szól. Az egyik város, miután 
megszabadult a bálványimádástól és a mögötte levő démonoktól, a gazdasága felvirágzott. 
Mint az ember fél karja, akkora sárgarépák nőttek. Ott is egy bálványimádás történt, és nem 
tudták, hogy mi húzza őket vissza.  

1Korinthus 11,26–27. 
26. Mert valamennyiszer eszitek e kenyeret és isszátok e pohárt, az Úrnak halálát hir-

dessétek, amíg eljövend. 
27. Azért aki méltatlanul eszi e kenyeret, vagy issza az Úrnak poharát, vétkezik az Úr 

teste és vére ellen.  
Régebben nem tudtam, hogy miért Jézus halálát kell hirdetni. Hát azért, mert abban van 

benne a győzelem. Az úrvacsora során elmélkedni kell Jézus megváltó művéről, és 
közösségben lenni a Szent Szellemmel, valamint a vérrel és a testtel. Tehát ha veszitek az 
úrvacsorát otthon, vagy majd húsvétkor mi is vesszük közösen, akkor jó, ha az ember egy 
kicsit belegondol abba, hogy Jézus mit szenvedett el a töviskoronától kezdve a dárdadöfésig. 
Fontos dolog, hogy az úrvacsora során elmerüljünk abban, hogy mi történt a Golgotán. Ezzel 
szemben a kapkodva, elmélkedés nélkül, hagyományként vett úrvacsora nem olyan hatékony, 
mivel nem időznek az Úrral a hívők. Amikor a kenyeret és a bort nem Jézus teste és véreként 
veszik magukhoz, az nem hozza be a Bárány élő vérének az erejét és a valóságát az életükbe. 
Akinek nincs megértése az úrvacsoráról, mit tud róla? Semmit. Az nem is tudja átélni, 
végiggondolni azt, ami történt akkor a Kálvárián. Az ilyen hozzáállás nem fejezi ki az Ige 
valódi jelentését. Az úrvacsora nem csupán egy visszaemlékezés, hanem egy valóságos átélést 
jelent, amely érvényre juttatja a szent vér hatalmát. Ha a vér nem így működne, akkor nem 
beszélhetnénk megváltásról, üdvösségről, szabadulásról, gyógyulásról, bűn eltörlésről és 
győzelemről. Papi művelet az úrvacsora vétele. Ezt mi mindannyian megtehetjük, mert az Ige 
azt mondja, hogy királyok és papok vagyunk Isten szemében. 

1Péter 2,9. 
9. Ti pedig választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, Isten tulajdon népe 

vagytok, hogy hirdessétek annak hatalmas dolgait, aki a sötétségből az Ő csodálatos 
világosságára hívott el titeket;  
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Amikor megemlékezünk Jézus testéről és véréről, akkor azt cselekedjük, amit Ő tett és 
mondott. Ez az én testem, ez az én vérem. Ezt a gyakorlatot sok gyülekezet elhagyta. Úgy 
döntöttek, hogy nem cselekszik meg az „ezt cselekedjétek” parancsot.  

3. Ébredés 
John Wesley nevét olvashattátok egyik-másik könyvben. Ő egy nagy ébredési prédikátor 

volt, egy brit lelkész. 1703-ban született és 87 éves korában, 1791-ben tért haza az Úrhoz. 
Amikor elkezdtem az Úrral járni, azt hittem, hogy csak most vannak ébredések. De 
visszamenőleg láthatjuk, hogy évszázadokon keresztül Isten mindig tudott használni valakit. 
Ez a prédikátor a szolgálata során 400 ezer km-t tett meg, és 40-45 ezer szolgálatot tartott. 
Több mint 100 himnuszt írt az Úr véréről, az úrvacsora szentségében. Mindegyik mély 
imádat. A márciusi imakonferencián az imádatról volt tanítás. John Wesley lóháton 
közlekedve, új életre keltette Angliát, amelynek társadalma ez által megváltozott. Ezért ott 
nem jöttek létre gonosz forradalmak, mert Krisztus ereje elvégezte a megújítást. Az 
újjászületés által az emberek belülről megváltoztak, majd ez kifelé is hatott. Ha lovaglás és 
ennyi prédikáció mellett ilyen sok himnuszt volt képes írni, akkor nem sok ideje maradt 
másra. Nem maradt hely az elméjében másra, csak Istenre. Útjain általában 50-150 fős zaklató 
csapat követte. De nem tudtak ártani neki, mert Isten ereje dicsőségesen körülvette őt. Amikor 
valaki felett megjelenik a kenet, jönnek a megpróbáltatások. A kenet illatát nem bírja a füstös 
képű. John Wesley ezt a védelmező erőt az Úr véréből merítette naponta. A napi úrvacsorai 
közösség mindannyiunkat győztesekké tesz. Krisztus dicsőséges földi ígéretei Őbenne 
találhatók meg. A Krisztusban való létnek, vagy Krisztusban maradásnak feltétele van. Ezt 
olvassuk el: 

János 6,53–58. 
53. Monda azért nékik Jézus: Bizony, bizony mondom néktek: Ha nem eszitek az 

ember Fiának testét és nem isszátok az Ő vérét, nincs élet bennetek.  
54. Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, örök élete van annak, és én 

feltámasztom azt az utolsó napon. 
55. Mert az én testem bizony étel, és az én vérem bizony ital. 
56. Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, az énbennem lakozik, és én is 

abban. 
57. Amiként elküldött engem amaz élő Atya, és én az Atya által élek; akként az is, aki 

engem eszik, él énáltalam. 
58. Ez az a kenyér, amely a mennyből szállott alá; nem úgy, amint a ti atyáitok ették a 

mannát és meghaltak: aki ezt a kenyeret eszi, él örökké.  
Az Írás itt nem azt mondja, hogy aki ebből a kenyérből egyszer eszik, hanem azt mondja, 

hogy akik folyamatosan eszik, azok Őbenne maradnak. Erről beszélt Jézus ebben az Igében: 
János 15,4. 
4. Maradjatok énbennem és én is tibennetek. Miképpen a szőlővessző nem teremhet 

gyümölcsöt magától, hanemha a szőlőtőkén marad; akképpen ti sem, hanemha énben-
nem maradtok.  

Az a szőlővessző, amit lemetszenek, soha nem fog teremni. Mi vagyunk a szőlővesszők, 
Jézus a szőlőtő. A kapcsolaton keresztül pedig áramlik a nedvkeringés, ami élteti a 
szőlővesszőt, és így tud termést hozni. A mennyei gyümölcstermés forrása az, ha naponta 
gyakoroljuk az úrvacsorai közösséget Jézus testével és vérével. Tudjátok, hogy a pusztában 
Isten gondoskodott az Ő népéről, manna formájában. A mannát a pusztában naponta kellett 
gyűjteni, ami az úrvacsora előképe. Erről már korábban beszéltünk. Hasonlóan, az Úr teste és 
vére a mennyből alászálló kenyér. Az Igében hallottátok, hogy gyűjtötték a mannát és 
meghaltak. Nem a mannától haltak meg, hanem amikor elérték azt a kort, akkor meg-
öregedtek és eltávoztak az élők sorából. Tehát nehogy félreértés legyen ez miatt. Az úrvacsora 
során áttörünk az idő-, a tér-, a láthatók és a gonosz szellemi erők rétegein. Felszabadítjuk 
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Krisztus Testét, hogy képes legyen eggyé válni. Mert az is meg van írva, hogy Krisztus 
Testének eggyé kell válnia. Nem lehetnek falak közöttünk. Amikor Luthernek megjelent a 
sátán a szobájában, hozzávágta a tintatartót. De ezzel csak beszennyezte a falat. Ugyanis 
olvassuk az Igében, hogy nem fizikai síkon kell szembeszállni a gonosz szellemi erőkkel.  

Efézus 6,12. 
12. Mert nem test és vér ellen van nékünk tusakodásunk, hanem a fejedelemségek 

ellen, a hatalmasságok ellen, ez élet sötétségének világbírói ellen, a gonoszság szellemei 
ellen, melyek a magasságban vannak.  

Amikor Ana Mendez-nek jelent meg a sátán, ő nyugodt maradt. Erről is tanultunk a sorozat 
kapcsán. Nem dobált hozzá tárgyakat, hanem megkérdezte az Urat, hogy mitévő legyen? Azt 
az útmutatást kapta Istentől, hogy hozza elő magából Jézus vérét. Ekkor Jézus vére elkezdett 
megnyilvánulni Ana Mendez ereiben és testében, és a sátán fejvesztve elmenekült. Ebben az 
esetben a vér győzelme azért volt lehetséges az ellenség felett, mert Ana Mendez is naponta 
vette az úrvacsorát. Ez által Krisztusban maradt, ami élet-halál kérdése mindannyiunk 
számára. A tudatlanság nem mentesít. Aki nem veszi naponta az úrvacsorát, nem kapja meg 
az Úr testének és vérének vételével együtt járó oltalmat és kegyelmet. Olvassunk el a Zsol-
tárokból egy Igét, amely arról szól, hogy Isten Igéje a szövétnek, a lámpás, a világosság.  

Zsoltárok 119,105. 
105. Az én lábamnak szövétneke a Te Igéd, és ösvényemnek világossága.  
De nemcsak Isten Igéje a lámpás, a világosság, hanem Jézus vére is világosságot hordoz. 

Emlékezzetek vissza a tanításból arra, amikor Ana Mendez sötétben mászta a hegyet. 
Imádkoztak és egy fény vette őket körül, és ez elég volt ahhoz, hogy tudjanak haladni. De 
nem mindenki akarja igénybe venni az úrvacsora keretében Jézus testét, amit az Atya ad a 
mennyből, hogy éljenek általa. Az elmék ugyanis el vannak homályosítva, mert nincs napi 
közösségük Jézus vérével az úrvacsorában. Az ősgyülekezet cselekedetei eltértek a maitól. 
Honnan nyerték a világosságot? Az úrvacsorából.  

Apostolok cselekedetei 2,42. 46. 
42. És részt vettek az apostolok tanításaiban és a közösségben, a kenyérnek megtöré-

sében és az imádkozásban. 
46. És minden nap egy akarattal kitartva a templomban, és megtörve házanként a 

kenyeret, részesednek vala eledelben örömmel és tiszta szívvel. 
A napi úrvacsorai közösségről ír itt az Ige. Ez volt az ősegyház erejének, szentségének 

gazdasági- és lakóközösségének a titka. A települések hívei naponta összejöttek. Reggel 
mielőtt kimentek a földekre, vagy este, amikor bejöttek a földekről, bizonyosan vettek 
úrvacsorát. Ne várj a pásztorodra! Naponta vegyél úrvacsorát akár egyedül vagy a csalá-
doddal, illetve a környezetedben vagy a munkahelyeden, ahol erre lehetősség van. Ebből 
fakad majd a világosság és a gondolkodásmód megváltoztatása, megújulása. Szükségtelen az 
úrvacsorához odarendelned magadhoz egy túlterhelt pásztort. Amikor úrvacsorával élsz az 
otthonodban vagy testvéri közösségben, akkor papi hivatalt töltesz be. 

Jelenések 5,10.   
10. És tettél minket a mi Istenünknek királyokká és papokká; és uralkodunk a földön. 
Mondjuk együtt: Én király vagyok illetve királykisasszony, és uralkodom a győztes Jézus 

neve által itt a földi életemben! Ámen. 
Ez az Ige nem mondja azt, hogy a pap csak férfi lehet. Nincs leírva, ezért bátran 

kijelenthetitek, hogy ti királykisasszonyok vagytok meg papnők, és nyugodtan vehetitek az 
úrvacsorát. Nincs megkülönböztetve Isten szemében, hogy férfi vagy női szolgálat. Ilyen 
tekintetben nem tekint a nemekre. Edény. Egyik edény, másik edény. Kisebb edény, nagyobb 
edény. Tehát kelj fel és töltsd be a papi hivatásodat!  

Zsidó 13,20−21. 
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20. A békesség Istene pedig, aki kihozta a halálból a juhoknak nagy pásztorát, örök 
szövetség vére által, a mi Urunkat Jézust, 

21. Tegyen készségesekké titeket minden jóra, hogy cselekedjétek az Ő akaratát, azt 
munkálván bennetek, ami kedves Őelőtte a Jézus Krisztus által, akinek dicsőség 
örökkön örökké.  

Mit mond itt az Írás? Azt, hogy a szövetség vére által működik a feltámadás ereje. 
Ugyanaz az erő, amely feltámasztotta Jézus testét, munkál bennünk és általunk, de csak a 
szövetség vére által. Tehát ahhoz, hogy munkálkodjon a feltámadás ereje, a Szent Szellem 
ereje, szükség van úrvacsorát venni. Nem csak a kenyeret, hanem a bort, Jézus vérét is. Nagy 
hiba, ha visszatartják a bort, a Jézus vérét. Azért szükséges venni a vért az úrvacsorában, mert 
ez lesz az Úrral való közösségünknek, az isteni egészségnek és életnek, a feltámadás erejének 
és a győzelmünknek a bennünk működő atomreaktora. Az atomreaktor egy nagy erőt 
képvisel. Erőműveket hajt. Jézus vérének napi vételéből fakad fel minden élet, ellátás és 
oltalom. Ebből fejlődik ki az Úr szolgálata, az öröm, a szentség, a közösség és a teljesség. 
Jézus vére az alapja mindennek. Ha megvágjuk magunkat, megjelenik a vér. A vér feladata 
az, hogy elfedje és védelmezze a sebet. Ugyanígy Jézus vére is oltalmazó feladattal bír. 

4. A vér bemutatása  
Korában tanultuk, hogy Jézus vére hét sebből folyt ki, ahogy a Kálvárián haladt. Min-

degyik sebből kifolyt vérnek megvan a szerepe. Erről korábban tanultunk és ezt vissza 
tudjátok keresni. Ahhoz, hogy Jézus vérének védőburkában járhassunk-kelhessünk minden 
nap, az Ő szent vérének először ki kellett ontatnia, majd fel kellett vinnie Jézusnak azt a 
mennyei Szentek Szentjébe és bemutatni az Atyának.  

János 20,17.  
17. Monda néki Jézus: Ne illess engem; mert nem mentem még fel az én Atyámhoz; 

hanem menj az én atyámfiaihoz és mondd nékik: Felmegyek az én Atyámhoz és a ti 
Atyátokhoz, és az én Istenemhez, és a ti Istenetekhez. 

Itt Máriának Jézus azt mondta közvetlenül a feltámadás után, hogy ne érints meg. Tehát ez 
azelőtt hangzott el, mielőtt a vérét felvitte volna a Szentek Szentjébe. Tudjátok, az 
ószövetségben is az áldozati bárány vérét bevitték a Szentek Szentjébe, és meghintették a 
frigyládát. Tehát ez egy előképe annak, amit Jézus is megtett a saját vérével. Egy következő 
versben azt olvassuk, hogy Jézus bemegy a tanítványokhoz, és hitetlenkednek. Tamás 
hitetlenkedik, hogy nem hiszem el, hogy Te vagy. Gyere ide és érints meg! Látjátok a kettő 
között a különbséget? Máriának azt mondja, hogy ne érints meg, Tamásnak azt mondja, hogy 
érints meg. A két Ige között történt az, hogy Jézus felvitte a drága szent vérét a mennyei 
Szentek Szentjébe. Akkor lett befejezve a megváltás hatalmas műve, amikor az univerzum 
legfelsőbb bírósága elfogadta az áldozati Bárány vérét. Ez hozta el a megigazulást, egy részt 
az ószövetségi szentek, valamint az újjá születendők számára.  

Zsidó 10,19−20. 
19. Mivelhogy azért atyámfiai bizodalmunk van a szentélybe való bemenetelre a Jézus 

vére által, 
20. Azon az úton, amelyet Ő szentelt nékünk új és élő út gyanánt, a kárpit, azaz az Ő 

teste által, 
Tehát Jézus a szent vére által egy utat nyitott nekünk, így mi is beléphetünk a mennyei 

Szentek Szentjébe, hogy imádjuk Istent, hogy kérjünk tőle valamit. Visszatérnék az előző 
gondolatra, hogy a szent vér elhozta a megigazulást az ószövetségi szentek és az 
újjászületendők számára. A másodikat jobban értjük, mert ebben élünk. Amikor valaki 
befogadja Jézus Krisztust a szívébe Megváltójának, Urának, akkor ez a szent vér őt 
megmossa, tisztává teszi, igazként állhat Isten előtt és elnyeri az örök életet. 

De itt elhangzott az is, hogy az ószövetségi szentek számára is megigazulást hozott. Az 
ószövetségben nem lehetett újjászületni mindaddig, amíg Jézus nem lett az elsőszülött. Amíg 
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Jézus nem támadt fel. De az ószövetségben is voltak olyan emberek, akik istenfélő módon 
éltek. Természetesen, amikor megöregedtek, a földi életük véget ért. De volt egy külön hely − 
az Ábrahám kebele, amiről a Lukács evangéliumban olvashatunk −, ami egy átmeneti 
gyűjtőhely volt az ószövetségi szentek számára, és ott várakoztak addig, amíg Jézus be nem 
végzi a megváltást. Van egy Ige a Bibliában, amelyik azt mondja, hogy amikor Jézus 
felemeltetett, felhő fogta Őt körül a tanítványai szemei elől. A bibliatanítók azt mondják, 
hogy ez a felhő az ószövetségi szentek serege volt. Tehát amikor Jézus ment fel a mennybe, 
húsvét után negyven napra, akkor magával vitte azokat, akik Ábrahám kebelén várakoztak. 
Mert ez a vér őket is igazzá nyilvánította. Ez nem volt annyira ismert, de Jézus elvégezte a 
munkát őértük is.  

Nagy fontosságú esemény volt az, amikor a feltámadt Jézus belépett a vérével a Szentek 
Szentjébe. Ehhez hasonló még soha nem volt azelőtt. Mert azt olvassuk a Zsidó levélben, 
hogy egyszer és mindenkorra szól Jézus áldozata. Tehát nem volt korábban, nem lesz később, 
ez egyszer volt. A megváltás ezzel tökéletességre jutott. Be lett fejezve! Nincs mit hozzátenni. 
Emberek, akik rosszul vannak tanítva, próbálnak a cselekedeteikkel jobban tetszeni Istennek. 
De Ő nem a cselekedetekre tekint. Azt mondja az Ige, hogy kegyelemből tartattunk meg, hit 
által, és ez nem tőletek van. Azért, hogy senki ne verje a mellét, hogy én ezt tettem, meg azt 
tettem. A megváltási okirat törvényes oldala, vagy más néven jogi oldala életbe lépett akkor, 
amikor Jézus belépett a mennyei Szentek Szentjébe a szent vérével. Ugyanis Jézus vére a 
pecsét az újszövetség dokumentumán. Korábban már hallottatok arról, hogy mit jelent a jogi 
oldal, gyakorlati oldal, de azért elmondom. A jogi oldal az, hogy Jézus például megszerezte a 
megváltást, az üdvösség lehetőségét mindenkinek. Mindenkinek a rendelkezésére áll. A 
földön az összes ember élhetne vele. De a gyakorlati oldal az, hogy az emberek egy része 
elfogadja, a másik része elutasítja. Tehát ez a gyakorlati oldal, hogy valamit az embernek is 
kell tenni. El kell fogadni Jézus megváltó munkáját. Jézus első munkája, amit főpapi 
hivatalában végzett az volt, hogy bevigye a szent vérét a Szentek Szentjébe. Tehát miután 
elvégezte a pokolban a munkát, Isten feltámasztotta, újjászülte, és az első feladata az volt, 
mint főpap, hogy a szent vérét vigye a Szentek Szentjébe bemutatni az Atyának. Egyébként 
Isten vére csörgedezett az Ő ereiben, mert Ő volt az apa. Jézus harminchárom és fél évig volt 
távol a mennyből. Kiküldetésben volt, hogy a földön elvégezze a feladatát. Milyen hatalmas 
hazatérés volt az, amikor Jézus a vérét bevitte a Szentek Szentjébe! Azt mondja a Biblia, hogy 
Jézus az elsőszülött az új teremtmények közül. 

Kolosse 1,18. 
18. És Ő a feje a Testnek, a Gyülekezetnek: aki a kezdet, elsőszülött a halottak közül; 

hogy mindenekben Ő legyen az első; 
Jelenések 1,5. 
5. És a Jézus Krisztustól, aki a hű tanúbizonyság, a halottak közül az elsőszülött, és a 

föld királyainak fejedelme. Annak, aki minket szeretett, és megmosott bennünket a mi 
bűneinkből az Ő vére által, 

Jézus gondoskodott az emberi faj újjáteremtéséről. Daniel Kolendától idézem a követke-
zőt: „Az üdvösség ingyen van, de nem volt olcsó.” Drága árat fizetett ezért a drága Úr Jézus.  

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: 
Ezzel a gyönyörű záró gondolattal a jövő héten átlépünk a húsvéti ünnepekbe. Hiszem, 

hogy ez a tanítás sorozat, ami az úrvacsoráról szólt, olyan mélyen beépült a szívetekbe, hogy 
aki még eddig nem érezte az indítást a hallgatóság közül, hogy naponta vegyen úrvacsorát, az 
ezután meg fogja tenni. Köszönjük az Úrnak, hogy ilyen mélységben betekinthettünk ebbe a 
témába, mert ez egy eléggé felszínesen tanított terület volt idáig. 
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Van egy bizonyságom: egy hete hétfőn, amikor belenéztem az időjárás jelentésbe, akkor 

azt láttam, hogy szombaton a veszprémi utunk idejére 17 cm havat írt a meteorológia, és az 
imánk hatására eső lett belőle. Azt tanácsolom, amit elöljárónk egyszer mondott, hogy a bölcs 
tehén a szénát megeszi, a tövist kiköpi. Rendszeresen imádkozom én is a gyülekezet felett a 
tisztánlátás szellemét, a különbség tétel szellemét. Kívánom, hogy legyen bivaly hitetek. A 
bivaly hit az kitartó és erős. Elmondok egy videót, amit láttam nem régen: egy forgalmas út 
mellett fekszik egy bivaly, élettelenek tűnik. Valószínűleg egy autóval ütközött. Ahogy 
mennek az úton – most már sok autóban van kamera –, megállnak és látják, hogy ott fekszik 
az élettelen bivaly az út szélén, és a párja ott van, és próbálja a fejével noszogatni. Nem 
mozdul. Aztán annyira belendül, hogy alányúl, felemeli egy méter magasra és persze lehullik 
élettelenül. Ezt megismétli többször. Már kezdtem sajnálni, hogy élesztgeti a párját. Megint 
alányúlt, fölkapta, felemelte egy másfél méter magasra és talpra állt. Tehát nem adta fel. 
Kitartó, erős hit, nem adta fel. Innen jött az, hogy ilyen bivaly hitűnek kell minden keresz-
ténynek lennie. 

Önállóságra nevelni a gyerekeket. A múlt héten már a papíromon volt és a vasárnapi 
tanításban megerősítést kaptam hozzá. Ennek mindig nagyon örülök, amikor még kapok egy 
megerősítést. Önállóságra nevelni a gyerekeket. Lehetőleg kis korban, de ha ezt az ember 
elmulasztotta, akkor nagyobb korban. Tudjátok, hogy arra emlékeztetett az Úr, hogy apukám 
annyi idős volt, mint most én. 66 éves, amikor egy agyvérzéssel két-három nap alatt 
elköltözött. Hiányzott. Mert ha nem is tudtam volna már vele tenni-venni, de tanácsot tudtam 
volna tőle kérni. Nem volt idő tanácsot kérni. Azért legyünk bölcsek és a gyermekeinket 
neveljük önállóságra, függetlenül attól, hogy milyen korban van. Kezdjük kis korban, de a 
nagykorúakat még inkább. Tehát a felnőtt korúakat még inkább. És nem azt kell látni, hogy ha 
egy szülő feladatokat bíz a gyermekeire, hogy kivonja magát a munkából, hanem azt kell 
látni, hogy ezzel segíteni akar nekik, hogy meg tudjanak állni önállóan. De ott vagyunk a 
háttérben és tudnak kérdezni, hogy ezt most hogyan kell csinálni. A tegnapi tanításban ott volt 
ez a megerősítés. 

Még egy rövid megvallás, aztán még marad jövő hétre is. Jött egy alapelv az Úrtól, és a 
tapasztalat is ezt mutatja, hogy amikor valaki valamit végez, és az határidőhöz van kötve, 
akkor az ördög is még jobban próbálja az idejét meglopni. Oda küld ezt, oda küld azt, közbe 
jönnek különböző dolgok. Ilyenkor egyet tehetünk, hogy imádkozunk, megkötjük az 
akadályozó szellemet. Elparancsolni, félreállítani. És bizony ilyen esetekben határozottnak 
kell lenni, hogy nekem be kell fejeznem ezt a munkát, mert időhöz van kötve. Ebben is hitben 
meg kell állni. Ezt tapasztalatból mondom, mert ezt látom én is. Tapasztalom, hogy ez így 
működik. Ezt egy alapelvként helyezte az Úr a szívemre. Megköszönjük az Úr Jézusnak, hogy 
velünk volt. A drága Szent Szellem áradt és hozta a helyreállítást a testekben. Köszönjük a 
nyitott szíveteket, hogy befogadtátok az Igét. Ott gyökeret vert, gyümölcsöt hoz. Jövő héten 
találkozunk! 

 


