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HÚSVÉT – 1. Érted tette 
 Bor Ferenc élőben elhangzott tanításának nyers szövege 

Ságvár, 2018. 03. 26. 

  
Halleluja! Szeretettel köszöntünk benneteket a húsvéti ünnep jegyében. Ma egy húsvéti 

tanítást fogtok hallani, jövő héten pedig Évi szolgál felétek egy másik mélységes húsvéti 
tanítással. Elkészült a gyülekezeti újságunk ünnepi száma. Három oldalon keresztül a mai 
tanítás van leírva. Nagyon sok Ige lesz a mai napon, ha nem tudtok mindent leírni, megtalál-
játok ebben az újságban.  

1. oldalán a Teérted tette 
2. oldalon a Helyettünk tette 
3. oldalon pedig az Új életre kelve című tanításrészeket olvashatjátok.  
A hátoldalon a közelgő eseményekből néhány fontosabbra hívjuk fel a figyelmet.  
Aztán van egy imádság a választásért, mert ez nagyon fontos dolog. Mondhatni, hogy az 

ország sorsa függ ettől. Utána Reinhard Bonnke-tól van egy rövid üzenet, hogy mi is valójá-
ban a kereszténység.  

 
A mai, húsvéti tanítás címe: Érted tette! 
A gyülekezeti újságunk elején, a képen van egy kis felirat, hogy miattam, miattad, 

helyettem, helyetted. Értem, érted. Érted? Egy hang különbség van a kettő között, hogy az e 
betűt nyitott, vagy zárt módon ejtjük ki. A húsvét, a keresztény világ legnagyobb ünnepe, 
mert ekkor végeztetett el az isteni terv. Ekkor kapott az emberiség megváltást. Világi szinten 
a karácsonyt tartják nagyobb ünnepnek, de igazából húsvét sokkal nagyobb.  

1. Jézus szolgálata 
Ádám engedetlen volt Istennel szemben, amikor felségárulást követett el. Ekkor tovább-

adta az Istentől kapott föld feletti hatalmát a sátánnak. Ezzel az emberiség elszakadt és szel-
lemben elkülönült Istentől, így az ördög gyermekévé vált. Ezért szükséges az embernek 
újjászületni. Visszakapja az isteni életet. A bukáskor bejött a világra a bűn és a halál. Ádám 
utódainak egészen a mai napig beleértve bennünket is, a törvénytelen apa természete jutott. 
Isten teremtett egy gyönyörű világot, de ma nem az eredeti teremtés szépségét látjuk, hanem 
annak egy eltorzult képét. Mert e világ ura elrontotta az eredeti teremtést. Isten már a világ 
megalapítása előtt elrendelte a megváltói munkát az ember visszaállítására, a kereszthalál 
által.  

1Péter 1,20. 
20. Aki eleve el volt ugyan rendelve, a világ megalapítása előtt, megjelent pedig az 

idők végén tiérettetek,  
Isten titokban tartotta az ördög előtt a megváltási tervet, nehogy meghiúsítsa azt. Jézus az 

élete árán megváltott az átoktól, és ennek a fogalmába bele tartozik a betegség, a szegénység 
és a szellemi halál. A szent vérével eltörölte a bűnt és örök életet adott. Értünk volt ez a 
megváltói munka, és Ő akkor is elvégezte volna, hogyha te egyedül lettél volna a földön. 
Amikor az ember elbukott, akkor gyakorlatilag Istent kizárta a földi élet dolgaiból. Ahhoz, 
hogy Isten tudjon ténykedni a földön, szövetséget kellett kötnie az emberrel, hogy 
törvényesen beléphessen a földre a Fia által. Be tudjon avatkozni, segíteni tudjon a földi élet 
dolgaiban. Jézus szolgálata három szakaszra osztható.  

1. A földi szolgálat. Az a három és fél év, amit az evangéliumokban olvasunk.  
2. A helyettesítő munka, ami gyakorlatilag a megváltói munka, amit helyettünk tett. Ő 

mindent átvállalt, hogy bennünket szabaddá tegyen. Ez a helyettesítő munka folyt a 
Kálvárián, és a pokolban.  

3. A főpapi szolgálat az Atya jobbján, amit ma végez Jézus.  
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Mindez értünk és helyettünk történt, hogy mi ma szabadok lehessünk. Megfeszítés nélkül 
nincs megváltás, újjászületés és üdvösség. Jézus minket képviselt, amikor mindannyiunkért 
szenvedett és meghalt. A helyettesítő munkája a Gecsemáné kertben kezdődött, amikor 
először kibuggyant a vére a verejtékek által. Akkor fejeződött be, amikor felvitte a szent vérét 
a mennyei Szentek Szentjébe. Tehát az első vér eseménytől az utolsó vér eseményig tartott a 
helyettesítő munka. Ez a vér lett a pecsét, a megváltás az újszövetség dokumentumán. Azért 
végezte Jézus értünk a helyettesítő munkát, hogy megváltson bennünket az Éden kerti bukás 
következményétől.  

2. Értünk tette 
Most pontokba szedve felsoroljuk, hogy Jézus mit tett értünk. 
a.) Jézus értünk vállalta, hogy emberi formában megszülessen a földre és az életét adja 

értünk. 
Filippi 2,7. 
7. Hanem Önmagát megüresítette, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett;  
b.) Isten bűnné tette értünk Jézust, aki bűntelen volt.  
2Korinthus 5,21. 
21. Mert azt, aki bűnt nem ismert, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazságává tétes-

sünk Őbenne.  
c.) Krisztus átokká lett értünk a kereszten. 
Galata 3,13. 

13. Krisztus váltott meg minket a törvény átkától, átokká tétetvén érettünk; mert meg 
van írva: Átkozott minden, aki fán függ.  

Itt a fa alatt a keresztfát kell érteni.  
d.) Jézus értünk szenvedett, hogy az Atya előtt most képviselhessen bennünket. 
Zsidó 9,24. 
24. Mert nem kézzel csinált szentélybe ment be Krisztus, amely a valódinak csak 

képmása, hanem magába a mennybe, hogy most Isten színe előtt megjelenjék érettünk. 
Krisztus tehát szenvedett értünk, a vérét ontotta értünk, hogy az Atya előtt képviselhessen 

bennünket.  
e.) Jézus előttünk ment, utat nyitva a számunkra.  
Zsidó 6,20. 
20. Ahová előfutárként bement érettünk Jézus, aki örökkévaló főpap lett Melkisédek 

rendje szerint.  
Jézus, mondhatjuk, hogy úttörő volt. Előttünk ment, utat nyitott, hogy mi követhessük Őt. 

Készített számunkra egy utat, csak haladni kell rajta.  
f.) Jézus önmagát adta értünk, hogy megváltson bennünket minden törvényszegéstől, 

törvénysértéstől.  
Titus 2,14. 
14. Aki Önmagát adta érettünk, hogy megváltson minket minden hamisságtól, és 

tisztítson magának egy saját népet, jó cselekedetekre igyekezőt.  
A hamisság a görögben azt jelenti, hogy törvényszegés, törvénysértés. Tehát ettől váltott 

meg az Úr Jézus.  
g.) Krisztus érettünk meghalt.  
1Thessalonika 5,10. 
10. Aki meghalt érettünk, hogy akár ében vagyunk, akár alszunk, együtt éljünk 

Ővele.  
h.) Jézus a szeretete jeleként életét adta értünk. 
Róma 5,8. 
8. Az Isten pedig a hozzánk való szerelmét abban mutatta meg, hogy mikor még 

bűnösök voltunk, Krisztus érettünk meghalt.  
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Ez egy gyönyörű felsorolás. Benne van a ságvári újságban. Tudjátok tanulmányozni. Azért 
igyekeztem, hogy húsvétra a kezetekben legyen, és akár többször is át tudjátok nézni.  

3. Helyettünk tette 
Nézzük meg, hogy mit tett helyettünk az Úr Jézus?  
a.) Pokol 
Jézus szellemi halottként lement a pokolba. Arra a helyre, ahová nekünk kellett volna 
mennünk.  
Efézus 4,9–10. 
9. Az pedig, hogy fölment, mit jelentene mást, mint hogy előbb le is szálott a föld 

alsóbb részeire? 
10. Aki leszállott volna, ugyanaz, aki fel is ment, feljebb minden egeknél, hogy 

betöltse a mindenséget.  
Tehát Jézus azért ment helyettünk a pokolba, hogy nekünk ne kelljen megtapasztalni 

azokat a szörnyűségeket. A sátán azt hitte, hogy Jézus követte el a bűnöket. Ezért úgy 
gondolta, hogy megkaparintotta Őt, hatalmába kerítette. A pokolban tudja tartani és örökre az 
övé. De ez nagy tévedés volt a részéről. Az ördögnek nem volt megértése arról, hogy ez egy 
helyettesítő munka. Jézus az embert helyettesítette, amikor a helyünkbe állt. Most egy 
gyakorlati példával is tudom ezt szemléltetni. Elküldtem nektek azt a franciaországi esetet, 
ahol történt egy szomorú eset. Egy terrorista túszokat szedett, és elzárkózott. Kiment a 
rendőrség és egy fiatal tiszt felajánlotta, hogy a túszokat elengedje, cserébe ő megy be az 
épületbe. Megtörtént a csere, tehát szabaddá váltak az emberek, akik túszként fogva voltak 
tartva. De sajnos a tiszt az életét vesztette, mert rálőtt. Itt is látszik, hogy ez egy helyettesítő 
munka. A legszörnyűbb az lehetett Jézusnak, amikor szellemi halottként lement a pokol 
mélyébe.  

Máté 27,46.  
46. Kilenc óra körül pedig nagy fennszóval kiálta Jézus, mondván: ELOI, ELOI! 

LAMA SABAKTÁNI? azaz: Én Istenem, én Istenem! Miért hagytál el engem?  
Amikor Jézus ezeket a szavakat mondta, akkor szakadt el az Atyától szellemben. Akkor 

vált szellemi halottá. Ennek muszáj volt megtörténni, mert Isten a világ bűnét ráhelyezte. Ő 
helyettesített bennünket. Nem nekünk kellett elhordozni. Ő volt a bűnbak. Az ószövetségben 
látjuk az előképeket. 

b.) Vételár 
Jézus megfizette az árat. Kifizette az adóslevelünket, amikor három napot töltött a 

pokolban.  
Máté 12,40. 
40. Mert amiképpen Jónás három éjjel és három nap volt a cethal gyomrában, azon-

képpen az embernek Fia is három nap és három éjjel lesz a föld gyomrában.  
Mi az eredendő bűn alatt születtünk. Jézus magára vette ezt az állapotot. Utolsó fillérig 

megfizette az árat és semmi adósság nem maradt. Kifizette azt, amivel tartoztunk, és amivel 
tartozni fogunk. Mert az Ő vérének egyszer kellett kiontatnia. Az a szent vér töröl, tisztít a 
múltban, jelenben és a jövőben. Amikor már nem volt adósság, az adóslevelet eltörölte. 
Megsemmisítette. Ekkor váltál teljesen szabaddá. Ezért az ördögnek nincs mit behajtani 
rajtad, mert nincs adóslevél. Nincs tartozás. Ezért nem nyúlhat hozzád az ellenség, és nincs 
joga beteggé tenni, nincs joga szegénnyé tenni. Jézus mindazt magára vállalta, ami minket 
terhelt volna, ami minket ért volna a bűn miatt. Ő bennünket helyettesített. Az én bűneim, a te 
bűneid, mint szögek verték át Jézus kezét és lábát. Miattam szenvedett a töviskoronától, a 
korbácsolástól, a keresztre szegezéstől és az egész megváltási folyamat alatt. Jézus felvállalta 
a szellemi bűnt és a vele járó büntetést. Mindazt, ami a bűn következményeként ért volna 
minket. Mert a bűn zsoldja a halál. A betegség, a fájdalom és a szegénység fogalma tartozik 
ebbe. Jézus eltörölte a kézírást, és az adóslevelet eltette az útból.  
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Kolosse 2,14. 
14. Azáltal, hogy eltörölte a parancsolatokban ellenünk szóló kézírást, amely elle-

nünkre volt nékünk, és azt eltette az útból, odaszegezvén azt a keresztfára;  
c.) Győzelem 
Jézus győzelmet aratott velünk együtt, még a pokolban lent. Előzőleg mi a sátán hatalma 

alatt voltunk. A szellemi halál állapotában voltunk. Amikor a mennyei bíróság azt mondta, 
hogy elég, az ár ki van fizetve, akkor Isten kijelentette az igazságát Jézus felett. Más 
szavakkal, Jézust igaznak nyilvánította. Jézus ott állt a pokolban, megigazulva, hatalmas 
győztesként. Egy szempillantásra Isten újraszülte Jézust. Új életet adott neki. Kihozta a 
szellemi halálból a Fiát, aki az elsőszülött a halálból.  

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;  
A földön Jézus volt az, aki először újjászületetett. Isten közölte a Fiával az örök életet, és 

megelevenítette Őt velünk együtt. A győzelmet követően, de még a feltámadás előtt, történt 
valami ott lent a pokolban. Krisztus a sötétség fejedelmeit legyőzte.  

Kolosse 2,15.  Csia Lajos fordítása 
15. A fejedelemségeket és a fennhatóságokat lefegyverezte, őket nyilvánosan kipellen-

gérezte, és ezzel diadalmenetben meghurcolta.  
A kipellengérezés megszégyenítést jelent. Egészen véletlenül az Úr elém hozott egy cikket, 

el is küldtem a levelezőlistán, ott megtaláljátok. Arról szól, hogy mi az a pellengér. Magyar-
országon még van egy pellengér, a Fertő tó mellett valamelyik településen, műemlékképpen. 
Ez kőből volt, de valamikor fából készítették. Ez egy szégyenoszlop. Odakötözték azt, aki 
valamit elkövetett, és ezért megszégyenítették. Tudsz ennek a győzelemnek örülni? Tudod, 
hogy milyen fontos, hogy egy helyes képet kapj erről? A Kolosse 2,15 verset többször vedd 
elő és forgasd a szívedben! Kapcsolj hozzá egy olyan képet, amit látni a történelmi filmekben. 
Még amikor a lovas hadseregek harcoltak, hogy a győztes hadvezér a foglyokat viszi a saját 
országába, a saját városába. Elöl megy a győztes hadvezér, mögötte a legyőzött ellenség 
láncra verve, megszégyenítve. Képzeljétek el, hogy Jézus így, ilyen diadalmenetben viszi az 
ellenséget maga mögött, erre a piactérre, ahol ott van a pellengér! Oda kiállítja, hogy nézzétek 
meg ezt a nagyszájút! Semmi ereje nincs már, semmi fegyvere nincs!  

Jézus nem csak lefegyverezte, hanem diadalmenetben mutogatta a legyőzött ellenséget. A 
győztes Jézus ment elöl, és Isten szemében mi is ott voltunk Jézussal együtt. Tehát az élen 
megy Jézus és a csapata, serege, mi, újjászületett hívők, és mögötte a legyőzött ellenség. Jézus 
mögött a sátán és a seregei kullogtak nyilvánosan megszégyenítve. Ez a győzelem legyen 
előtted és járj ebben a győzelemben! Egyedül Jézusnak köszönhetjük azt, hogy visszakerül-
tünk a hatalmi helyünkre. Arra a hatalmi helyre, ahol kezdetben Ádám volt. Ő megkapta a 
hatalmat a föld felett. Ha Jézus nem vállalta volna a kereszthalált, ma nem lehetnénk 
győztesek és nem lennénk újjászületve. Még mindig az ellenség mostohagyermekei lennénk. 
Jézus halála után a második és a harmadik nap között zajlott ez a diadalmenet lent a pokolban.  

Hóseás 6,2. 
2. Megelevenít minket két nap múlva, a harmadik napon feltámaszt minket, hogy 

éljünk az Ő színe előtt. 
Ez egy előkép, hogy mi fog történni Jézussal. Az Ő feltámadása és újjászületése hozta meg 

a mi újjászületésünket és örök életünket. Jézus ott lent a pokolban ünnepelt. Örvendezz ebben 
a győzelemben! Gyakran gondolj erre a diadalmenetre! Tudnod kell azt, hogy van egy hatalmi 
helyed Krisztusban, amit el kell foglalnod, gyakorolnod kell! Hogyha az ellenség ijesztgetne, 
márpedig fog jönni, mert meg van írva, hogy körbejárja a földet és keresi, kit tud elnyelni, 
figyelmeztesd, hogy te vagy a győztes és állj ellen neki, ahogy meg van írva! 

 4. Ővele együtt 
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Megint egy felsorolás következik, amelyben azt nézzük meg, hogy Jézussal együtt mi is ott 
voltunk. Jézus azért tudott téged is kiváltani, mert Isten szemében te is ott voltál a megváltás 
minden egyes lépésénél.  

 a.) Jézussal együtt megfeszítettünk. 
Galata 2,20. 
20. Krisztussal együtt megfeszíttettem. Élek pedig többé nem én, hanem él bennem a 

Krisztus; amely életet pedig most testben élek, az Isten Fiában való hitben élem, aki 
szeretett engem és Önmagát adta értem. 
Ez a helyettesítő munka lényege.  
 b.) Ezzel együtt az ó emberünk is megfeszíttetett.  
Róma 6,6. 
6. Tudván azt, hogy ami ó emberünk Ővele megfeszíttetett, hogy megsemmisüljön a 

bűnnek teste, hogy ezután ne szolgáljunk a bűnnek: 
Mert az újjászületés után mi történik? A szellemünk csak azt szeretné tenni, ami az Úrnak 

kedves, de a testünk másra volt tanítva és a testnek vannak kívánságai. Erre mondja az Ige, 
hogy azok megfeszíttettek. Persze ezért nekünk is kell tenni, meg kell tagadnunk ezeket a 
kívánságokat! 

 c.) Vele együtt eltemettetünk. 
Kolossé 2,12. 
12. Eltemettetvén Ővele együtt a keresztségben, akiben együtt fel is támadtatok az 

Isten erejébe vetett hit által, aki feltámasztotta Őt a halálból. 
  d.) Megelevenített bennünket is Ővele együtt. 
Kolossé 2,13. 
13. És titeket, kik holtak valátok a bűnökben és a ti testeteknek körülmetéletlenségé-

ben, megelevenített együtt Ővele, megbocsátván minden bűnötöket. 
 e.) Jézussal együtt feltámasztva. 
Jézussal együtt Isten feltámasztott minket és együtt ültetett Jézussal az Ő jobbjára.  
Efézus 2,6. 
6. És vele együtt feltámasztott és vele együtt ültetett a mennyekben, Krisztus Jézusban: 
Ez a megváltás jogi oldala, hogy Jézus minden emberért meghalt. Mindenkinek meg van a 

lehetősége, hogy újjászülessen Jézus befogadásával. De van ennek egy gyakorlati oldala is, 
amikor az ember birtokba veszi a szent örökséget. Ez az emberen múlik, hogy elfogadja, vagy 
vissza utasítja. 

 f.) Jézussal együtt megdicsőülünk. 
Róma 8,17. 
17. Ha pedig gyermekek, örökösök is; örökösei Istennek, örököstársai pedig Krisztus-

nak; ha ugyan vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt is dicsőüljünk meg. 
Egy kicsit gondoljatok a vízkeresztségre. Amikor megtörténik a víz alá merülés, az jelké-

pesen a halált jelenti, amikor feljövünk a vízből, az pedig az új életre keltést. Tehát ami a 
megváltás során történt, az jelképesen a bemerítkezés. 

5. A diadal 
Röviden összefoglaljuk Jézus győzelmét. 
 a.) Jézus legyőzte a sátánt és a seregét. 
Zsidó 2,14/b. 
14/b. …hogy a halál által megsemmisítse azt, akinek hatalma volt a halálon, tudniillik 

az ördögöt.  
Ez egy nagyon jó Ige. 
 b.) Jézus az ellenséget minden fegyverétől megfosztotta. 
Lukács 11,22. 
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22. De mikor a nálánál erősebb reá jővén legyőzi őt, minden fegyverét elveszi, mely-
hez bízott, és amit tőle zsákmányol, elosztja. 

Tehát az erős ember egy darabig volt csak erős ember – ez a sátán. De Jézus legyőzte, 
lefegyverezte, megfosztotta a hatalmától és a fegyvereitől.  

 c.) Jézus a sátánt a hatalmából kiforgatta. 
Róma 5,17. 
17. Mert ha az egynek bűnesete miatt uralkodott a halál az egy által; mennyivel 

inkább uralkodnak az életben az egy Jézus Krisztus által azok, akik a kegyelmet bőség-
ben vették, és a megigazulás ajándékát megragadták. 

Arra kell tekinteni, hogy ma ki ül a trónon. Valamikor a sátán ült, de ma az Úr Jézus. Az 
ördögnek hatalma volt az ember felett, de kihangsúlyozom, hogy ez múlt idő. Közben fordult 
a kocka. Most nekünk van hatalmunk az ellenség felett a győztes Jézus neve által. Mert Jézus 
egy új szövetség alá helyezett bennünket. Azt mondja az Írás, hogy minden hatalom Jézusé, 
amit átadott nekünk és ezt hirdetnünk kell szerte a világon.  

Máté 28,18−19. 
18. És hozzájuk menvén Jézus, szóla nékik, mondván: Nékem adatott minden hata-

lom mennyen és földön. 
19. Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az 

Atyának, a Fiúnak és a Szent Szellemnek nevében. 
Neked is megvan a hatalmad és a szellemi fegyverzeted. Te sem maradtál ki a fegyver 

osztáskor. 
Lukács 10,19. 
19. Ímé, adok néktek hatalmat, hogy kígyókon és skorpiókon tapodjatok, és az ellen-

ségnek minden erején; és semmi nem árthat néktek. 
Jézus ezt a hatalmat akkor adta át, amikor azt mondta, hogy elmenvén… Az előbb olvastuk 

a Mátéban. Házi feladatként átolvashatjátok az Efézus 6,14–17-ig. Ott található meg a 
szellemi fegyverzet. Hatféle szellemi fegyverzet van, ezt elárulom. Ha miénk a hatalom, 
miénk a fegyverzet, akkor ki győzhet így? Csakis mi. Ha ezt a hívő tudja, akkor ő a nyertes. 
Ezt a szemünk előtt kell tartani. Látnunk kell egy ilyen képet, hogy mi vagyunk a győztesek. 
Amíg nem hallják az emberek ezt a jó hírt, hogyan tudnák használni a hatalmukat?  Ezért 
fontos, hogy elvigyük az örömhírt minden embernek. Nagyon csodás dolgok vannak. Csak 
egy kicsit nézek bele néha Daniel Kolenda afrikai szolgálatába, de hatalmas tömegek és nagy 
csodák történnek. 

Azért fontos megismerni Jézust, hogy megismerjük a szellemi hatalmunkat, és azt tudjuk is 
használni. Aki nem ismeri a hatalmát és nem gyakorolja, az olyan, mintha nem is lenne. Fel 
kell készülnünk arra, hogy az ellenség mindenkinél fog próbálkozni. Nem szabad 
megijednünk, mert aki retteg, azt már az ellenség megkaparintotta. Pedig ez a győzelem egy 
dicsőséges győzelem, és örökkön-örökké való. Jézus érted hullatta a szent vérét, amit felvitt 
bemutatni az Atyához. Minden egyes eseménynél te is ott voltál − szeretném még egyszer ki-
hangsúlyozni. A keresztnél, a halálnál, a megelevenítésnél, a feltámadásnál, a felmagasztalás-
nál, és akkor is, amikor Jézus a trónra ült az Atya jobbjára. Mi is Ővele együtt ültettünk erre a 
hatalmi helyre. Jelen pillanatban a hatalom és a világegyetem legmagasabb pontján ül Jézus, 
és mi vele együtt uralkodunk, mert mi is ahhoz a hatalmi ponthoz kapcsolódunk. Jézus a fej és 
mi a test. Ez a kettő nem választható el. Igaz, hogy fizikailag mi itt vagyunk a földön, de a mi 
szellemi fejünk, a mi seregkapitányunk az Úr Jézus. Jézus ezt a győzelmet mindenki számára 
megszerezte. Akkortól van jogunk használni ezt a hatalmat, amikor befogadtuk Jézust a 
szívünkbe, elfogadtuk Őt életünk Urának. 

János 1,12. 
12. Valakik pedig befogadták Őt, hatalmat adott azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek, 

azoknak, akik az Ő nevében hisznek; 
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Tehát akik befogadták Őt, hatalmat kaptak. Tehát itt van a kulcsátadás. A kulcs mindig 
hatalmat jelent. A Bibliában többször olvasunk a kulcsokról. Ez egy valóságos győzelem. Járj 
te is ebben a győzelemben! Járj a feltámadás győzelmében, és válj Jézushoz hasonlóvá! Na-
gyobb legyen a hited Jézus munkájában, mint az ellenség tevékenységében! Mert a nagyobb 
lakik bennünk. Valld meg naponta, hogy a nagyobb lakik bennem! Mondjuk együtt: a 
nagyobb lakik bennem, ezért mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem és 
győzelemre visz! Halleluja! Ámen. 

Ez ma sok Igés tanítás volt, de bízom benne, hogy nem üli meg a gyomrotokat. A Szent 
Szellem ma is adott újabb világosságot, kijelentést, hozzáfűznivalót. Köszönjük az Úrnak, 
hogy átadhattuk ezt a húsvéti üzenetet. 

Erzsike kapott egy Igét, amit elimádkozunk: a 2Thessalonika 3,1–5. Ennek a szakasznak az 
a címe, hogy Könyörgés az Evangélium terjedéséért. 

2Thessalonika 3,1−5. 
1. Végezetre imádkozzatok értünk atyámfiai, hogy az Úrnak Igéje terjedjen és dicső-

íttessék, amiként köztetek is. 
2. És hogy meneküljünk meg az alkalmatlan és gonosz emberektől. Mert nem min-

denkinek van hite! 
3. De hű az Úr, aki megerősít titeket és megőriz a gonosztól. 
4. Bízunk is az Úrban reátok nézve, hogy megteszitek és meg is fogjátok tenni azokat, 

amiket meghagytunk néktek. 
5. Az Úr pedig igazgassa a ti szíveteket az Isten iránt való szeretetre, és a Krisztus 

iránt való állhatatosságra. 
Ágnes kapott egy Igét, azt is meghallgatjuk: 
Ésaiás 41,10. 
10. Ne félj, mert én veled vagyok; ne csüggedj, mert én vagyok Istened; megerősíte-

lek, sőt megsegítelek, és igazságom jobbjával támogatlak. 
A levelezőlistán találkozhattatok a Kenyon sorozat első részével. Ezen a héten minden nap 

küldök egy húsvéti üzenetet Kenyon könyvéből. Ez arra is jó, hogy fölkészítsen benneteket a 
jövő hétfői tanításra, mert Évi is ebből az üzenetsorból fog tanítani. De nem szó szerint 
ugyanazt, hanem ahogy a Szent Szellem összeállította. De ez az alapja. 

 
Meghallgatjuk Ágnes üzenetét: A 2Krónika 20-ban van egy történet Josafát királyról, és a 

népről. Aki hallotta a márciusi imakonferenciát, az tudja, hogy Faragó Anna a végén egy 
kicsit erről beszélt. Ebben a történetben a hírhozók hozták a királynak a hírt, hogy ellenség 
támad az országra. De ez olyan ellenség volt, hogy a saját erejükkel nem tudták legyőzni, csak 
ha az Úr megsegíti őket. Azt írja az Ige, hogy a király először megfélemlett. De utána már 
nem olvassuk azt az Igében, hogy a király időzött volna a félelmeken és az aggodalmakon, 
hanem elkezdte keresni az Urat. A nép is összegyűlt, és a királlyal együtt keresték az Urat. 
Ehhez az kapcsolódik, hogy keressétek először az Isten országát és az Ő királyságát, és ezek 
mind megadatnak néktek. Minden helyzetre az Úr behozza a legjobb megoldást, ha Őt 
keressük először. A király is és a nép is az Úr vezetését kereste. A király imádkozott az 
Úrhoz, de nem könyörgésekkel, hogy Uram, add meg ezt, add meg azt, hanem az imádság 
arról szólt, hogy felmagasztalta az Urat. Nem az ellenséget magasztalta fel, hanem az Urat. A 
felmagasztalás azt jelenti, hogy nagyobbá tenni valamit. Ezzel a király elismerte, hogy az Úr a 
nagyobb, nem az ellenség. Így, hogy együtt imádkoztak, szükség volt arra, hogy egy akaraton, 
és egységben legyenek. Ha nincsenek egységben, akkor nem tudnak ráállni Isten 
hullámhosszára, és nem hallják meg a menny szavát, a menny hangját. Nekünk is kell az Urat 
keresni, és ráállni a menny hullámhosszára. Utána, hogy így egy akaraton, egységben, együtt 
imádkoztak, valakire rászállt a Szent Szellem ott a gyülekezetben, aki szólta az Úr szavát, és 
abban benne volt, hogy maradjatok veszteg, mert nem ti harcoltok, hanem az Úr harcol 
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tiérettetek és megszabadultok! Kijelentést kaptak arról, hogy hol van az ellenség és honnan 
támad, és hol találnak rá az ellenségre. Ehhez még kapcsolódik az, hogy hálaadással tárjuk fel 
a kívánságainkat Isten előtt, és ne féljünk, és ne aggódjunk. Ő betölti a szívünket békességgel! 
Ha be tudunk menni az Ő békességébe, akkor bemegyünk a nyugodalomba. Nem a 
problémákon, az aggodalmakon, a félelmeken fogunk rágódni, hanem meg tudjuk hallani az 
Úr hangját, az Úr vezetését, és tudjuk Őt követni. Utána azt olvassuk, hogy a király leborult és 
imádta az Urat, és a nép is imádta az Urat. A következő Igében azt olvassuk, hogy előálltak a 
dicsérők és dicsérték az Urat. Utána megint egy következő Igében azt olvassuk, hogy vonult a 
sereg a csatába, de elöl mentek a dicsérők, és dicsérték az Urat. Pedig akkor még fizikai 
szinten semmit nem láttak a szabadulásukból. Ahogy odaértek az ellenség táborához, már 
senki nem volt azok közül életben, mert az Úr ellenséget szerzett azoknak, akik a népre 
támadtak. Az ellenséges népek, akik támadni akartak, egymás ellen fordultak, és egy sem 
maradt életben közülük. Izrael népe olyan gazdag zsákmányt talált az ellenségnél, hogy 
három napig tartott, mire összegyűjtötték, és alig bírták hazavinni. Ehhez az kapcsolódik, 
hogy Jézus is három napig volt a pokolban, és legyőzte az ellenséget, megfosztotta a 
hatalmától. Ez a győzelem hozzánk tartozik, amit Jézus megszerzett a számunkra. Még van 
egy fontos gondolat itt, hogy utána elmentek, és a Hálaadás völgyében hálákat adtak az 
Úrnak. Így van leírva. Nem egyszerűen csak hálát adtak, hanem hálákat adtak. Ez, én úgy 
gondolom, hogy arra utal, hogy bőséges volt a hálaadásuk. Előtte is bőséges volt a dicséretük, 
meg az imádatuk. Így pedig felszabadult a menny ereje és kiszabadította őket az Úr abból a 
helyzetből, amiben voltak. A hálaadás után mindenki hazament és békessége volt a népnek − 
azt írja az Ige. Ámen. 

Pásztor: Ehhez kapcsolódik a mai tipp: kérdezd Istent, mielőtt döntenél! Hálákat adunk az 
Úr Jézusnak mindazért, amit bevégzett a kereszten értünk. Áldott húsvéti készülődést kívá-
nunk nektek! Boldog feltámadási ünnepet! Ámen. 

A záró énekkel búcsúzunk. Jövő héten várunk benneteket! 
 
*A barna színnel jelzett igeversek más fordításból származnak. 

A felhasznált bibliai versek a King James kiadás számozását követik. 
 

 


