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A BIBLIAI HIT – 13. A hit magaslatai 1.
Bor Ferenc élőben elhangzott tanításának nyers szövege
Ságvár, 2018. október 8.

Személyesen is szeretném megköszönni az imatámogatásotokat. Amint meg is írtam,
csütörtökön voltam bent az eredményért, és az adjunktus úr úgy fogadott, hogy Bor úr, ön
egészséges! Azért egy év múlva jöjjön vissza. A laboreredmények is mind negatívak lettek.
Ez az Úr dicsősége, és minden nap veszek úrvacsorát egyszer, biztos. Ennek is betudom, meg
annak, hogy növekszünk hitben. Hálát adok Istennek azért is, hogy állított mellém
imaharcosokat. Olyat is, akiről életemben nem hallottam. Egy lány jelölt be a Facebookon,
visszaigazoltam, és elkezdtünk csetelni. Név szerint imádkozott értem. Tehát Isten ezeket a
kapcsokat összerakja, és biztos vagyok, hogy értetek is, másokért is a világ túlsó végén is
imádkoznak, mert amikor ti vagytok rossz helyzetben, akkor én is szoktam kérni az Urat,
hogy érintse meg azokat az imaharcosokat, akik hallanak Istentől, és nyomják az imát.
Gyógyító kenet jelent meg a légutakra. Kiárasztjuk a szükségben levők felett, aztán has
tájékon, nőgyógyászati problémára. Hálákat adunk, hogy a naptárak is sínen vannak. A múlt
heti tanításhoz csatlakoznék egy gondolattal. Megerősített tegnap Fábián Attila pesti tanítása.
Nagyon sokrétű volt, hallgassátok meg, ha lehet, többször is, hogy bizony, többször járunk
hústestben, mint gondolnánk. Több olyan testi megnyilvánulásunk van, amit észre sem
veszünk. Ez még kapcsolódik a múlt heti tanításhoz is.
Most pedig két, gyerekkel kapcsolatos példázattal vezetném fel a mai alkalmat. Egyik: a
tempót mindig a legkisebbhez mérik. A fiatalok hajlíthatóbbak, ahogy Attila tegnap mondta,
hogy a fiatal facsemete hajlítható. A száz éves tölgyfa törzse már nem fog megmozdulni. A
fiatalok hajlíthatók. Lehet, hogy többször el kell mondani ugyanazt, de van értelme, és van
haszna. Hogyha egy család elmegy kirándulni, sétálni, akkor a tempót a legkisebbhez mérik,
hogy ő se maradjon le. Ugyanez igaz a gyülekezetre is.
A másik ilyen gyermekes példa: mindannyiunkra igaz, hogy jobban ügyelünk például más
gyermekére, mint a sajátunkra. Ez egy belső indíttatás. Velünk is megtörtént az, amikor a
lányok picik voltak, a szomszéd kicsit áthozták megőrzésre, és ilyenkor az ember szeme
sokkal jobban odafigyel a rábízott gyermekre, mint a sajátjára, mert azért valahogy nagyobb
felelősséget érez. Ha egy ilyen esetben ezt a megőrzésre hozott gyermeket szem elől
tévesztenék, akkor egy kicsit aggódnék, hogy hova lett, mit csinált, mi történt vele? Ugyanez
igaz Krisztus Testére is. Ha Isten valakit ránk bíz, ez lehet egy ima, hogy odapottyantja az Úr
a szívedre, hogy valakiért imádkozzál, állj mellette, ez is egy felelősség. De akár családokban
is nem tévesztjük szem elől egymást, mert mindig tájékoztatjuk egymást, hogy itt vagyunk,
hol vagyunk. Megérkeztünk, indulunk. Ez szerintem egy normális dolog. De ahogy Attila
tegnap mondta, vannak kapcsok, kötelékek. Vannak szorosabbak, vannak lazábbak, és még
ezen belül is lehetnek ilyenek, hogy valakire rábíz valakit. Például Daniel Kolendát,
kiképzésre rábízta Reinhard Bonnkéra. Tíz évig együtt vitték a szolgálatot. Biztos, hogy
őnáluk is ilyen alakult ki, hogy folyamatosan szemmel követte. Nem azért, hogy mit tesz,
hanem hogy tudjon érte imádkozni, adott helyzetben. Mert mindenki a saját tetteiért felelős,
de akit Isten valakire rábíz, azért felelősséggel tartozik.
Elérkeztünk a Bibliai hit című sorozat 13. részéhez. A mai tanítás címe: A hit magaslatai 1.
Ma azt a hét lépést kezdjük el tanulmányozni, amely a legmagasabb fokú hithez vezet el
bennünket. Ma három lépést veszünk. Már sok tanítást hallottatok a hitről, amit
megragadtatok és a szívetekbe beépítettetek. De ezt az ördög ki akarja lopni onnan, ezért
vigyázzatok, mert ő azt szeretné elérni, hogy ne legyetek sikeresek. Az Úr azonban azt akarja,
hogy felkészültek legyünk mindenre, és igazából az Úrban tökéletesen fel tudunk készülni
bármire. Mondok egy példát.
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Hogyha itt a községben valakivel történne valami, amiről hírt kaptok és azonnal egy
imaláncot kellene indítani, megvan-e egymás telefonszáma nektek? Tudjátok-e egymást
értesíteni? Ez egy felkészülés egy olyan esetre, ami hirtelen, váratlanul történik meg. Vagy
nemcsak itt a községben, hanem országosan is volt már nagyon súlyos baleset, vonatbaleset,
és az ember hírt kap a tévéből, akkor mindjárt szólok a másiknak, hogy indítsuk az imaláncot.
Sokféleképpen fel lehet készülni. Ez csak egy példa. A korábbi tapasztalatom az volt, hogy
sokszor még a pásztor telefonszámát sem tudták a bárányok. Nem tudtunk fölhívni, mert nem
tudtuk a telefonszámodat. Ez alapvető, hogy az én elöljáróim telefonszámai, titkárság, minden
benne van a telefonomban. Meg otthon is fel van írva. Tehát ha valakihez segítségért kell
fordulnom, ne akkor keresgessem elő a telefonszámot. A hiteteket a következő bibliai
alapelvekre építsétek: A Szentírás személyesen Istentől ihletett, azaz Istentől jövő üzenet.
2Timótheus 3,16.
16. A teljes Írás Istentől ihletett és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az
igazságban való nevelésre.
Olvassuk el a Zsidó 4,12 igeverset.
Zsidó 4,12.
12. Mert az Istennek Igéje élő és ható, és élesebb minden kétélű fegyvernél, és elhat a
léleknek és a szellemnek, az ízeknek és a velőknek megoszlásáig, és megítéli a szívnek
gondolatait és szándékait.
A Moffat féle fordításban ez áll: Mert Isten beszéde élő dolog. Ez a lényeg tehát, hogy
Isten Igéje élő dolog, de csak akkor elevenedik meg a számodra, ha elfogadod azt, és ennek
alapján cselekszel. Tudnod kell, hogy Isten most is szól hozzánk. Mert a Biblia nem csak a
múlt, vagy a jövő könyve, hanem a jelené is.
1. lépés: Állj rá az Igére!
Az Ige a hitünk szilárd alapja. Ezért mindenkor első helyet kell biztosítani neki az
életünkben. Sajnos néha a hívők jobban kívánkoznak egy üzenetre, vagy egy próféciára, mint
Isten Igéjének a kijelentésére. A nyelvek nemei, a nyelvek magyarázata és a prófécia ajándéka
egyáltalán nem állnak az Ige fölött. Az Ige a legfelsőbb hatalom a számunkra, mert mindenek
felett áll. Ezzel kell befedezni az életünket. Isten a három ihletettségi ajándékot azért adta,
amit az előbb felsoroltam, hogy építsen minket, összhangban az Igével. Bizonyára emlékeztek
még a szellemi ajándékok tanítássorozatra, az 1Korinthus 12. fejezetben van a 9 szellemi
ajándék. Hármas csoportba van besorolva. Az első a kijelentés ajándékai, második az erő
ajándékok, harmadik pedig az ihletettség ajándékok. Ebbe tartozik bele a nyelvek nemei,
nyelvek magyarázata, és a prófécia ajándéka. Ha ezek az üzenetek nincsenek összhangban az
Igével, akkor egészen biztosan nem a Szent Szellemtől jönnek, hanem valaki csak a saját
gondolatait közli. Meg kell ítélnünk ezeket az Ige világosságában. Ahol ez meg van írva,
nagyon rövid Ige:
1Thessalonika 5,21.
21. Mindent megpróbáljatok; ami jó, azt megtartsátok!
Tehát be kell tenni a rostába. Isten Igéjének elsődleges fontossága van. Az Igén keresztül
Isten szól hozzánk. Mindig az Igét kövesd! Olyan ez, mintha az Úr Jézus lenne itt
személyesen, és Ő szólna hozzánk. Ha te is ezen a kőszikla alapon állsz, akkor jó úton vagy.
Nincs szükség arra, hogy kipróbáld az Igét, hogy működik-e, hogy vitatkozz vele.
Megdöbbentő, hány embernek van bátorsága, hogy bizonyos dolgokat megkerüljön, vagy
kimagyarázzon. De te mindig fogadd el, amit az Ige állít, és ennek a világosságában járj!
Néhány ember azt szeretné, hogy az Ige azt mondja, amit ők szeretnének. Ezért egyszerűen
kiforgatják azt. De nekünk csak arra van jogunk, hogy azt higgyük, amit az Ige mond, és nem
pedig azt, amit ki szeretnénk azzal mondani, vagy amit hallani szeretnénk. Ha elkezdted az
Igét tanulmányozni, és elfogadod azt a maga valóságában, akkor csodálkozni fogsz azon,
hogy vajon miért hittél olyan sokáig a magad módján, és nem a Biblia szerint.
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Sok olyan elképesztő dolog van, amelyet az emberek hisznek, de nincs benne a Bibliában.
Mert sokan elfogadják azt, amit szokás elhinni ahelyett, hogy utána néznének, mit mond az
Ige? Kenneth Hagint is az terelte a megfelelő irányba, hogy amikor még a betegágyán feküdt,
tanulmányozta a Bibliát a hittel, és a gyógyulással kapcsolatban. Az ő egyháza, nem tanított a
gyógyulásról. De minél inkább tanulmányozta az Igét, és minél inkább beleásott az Ige
mélységébe, annál jobban belátta, hogy az Írás igaz. Nem törődve az akkori egyházak
tanításával azt mondta: Annak a világosságában fogok járni, amit az Ige mond, mert Isten
Igéje, az maga Isten, aki szól hozzám. Amikor Hagin erre az álláspontra helyezkedett, a csatát
már 60%-ban megnyerte. Ahhoz, hogy valóban higgyen Isten Igéjében, a saját egyházának
tanításaival és az egész családjával szembe kellett szállnia. Ez nagy bölcsességet kívánt.
Megdöbbentő, hogy mennyire egyházi tanokban gondolkodnak a hívek a Biblia helyett.
Mennyire felekezetiek vagyunk a helyett, hogy krisztusiak lennénk! Sajnálatos az is, hogy a
szeretteid, akik úgy gondolják, hogy az érdekedet szolgálják, mégis ellened fordulnak, hogy
ne járj Isten világosságában. Ez által nagyon sokszor a sátán eszközeivé válnak. Ha nem úgy
van nálatok, akkor tisztelet a kivételnek, de nagyon sok helyen így van. Amikor Hagin rájött
arra, hogy a szerettei őt elbátortalanítják ahelyett, hogy bátorítanák, ezekről a dolgokról többé
nem beszélt velük. Így elkerülte azt, hogy a beszélgetések során vitába keveredjen, és ez
lehúzza a hitét. Az Ige azt mondja, hogy a gyöngyöket ne dobjuk a disznók elé. Inkább
megtartotta a gondolatait magának, és elhatározta: Egyszerűen csak követni fogom Isten
Igéjét. Isten Igéje nem más, mint Isten, aki hozzám szól.
2. lépés: Ismerni a megváltásunkat
Ismerjük meg a Krisztusban való megváltásunk ma is érvényes valóságát. Nemcsak úgy,
mint egy tanítást, vagy hitvallást, hanem mint valóságos megváltást a sátán hatalma alól. Mert
minket Isten az újjászületéssel átvitt az Ő Fiának országába. Az Ő királyságába. Ez által
beleszülettünk Isten családjába.
Kolosse 1,12–14.
12. Hálákat adván az Atyának, aki alkalmassá tett minket a szentek örökségében való
részvételre a világosságban;
13. Aki megszabadított minket a sötétség hatalmából, és általvitt az Ő szerelmes
Fiának királyságába;
14. Akiben van a mi váltságunk az Ő vére által, bűneinknek eltörlése;
Más fordítás a Kolosse 1,12. verset így adja vissza:
12. Aki minket képessé tett, hogy a szentek örökségének részeseivé váljunk, a világosságban.
Hála Istennek, képesek vagyunk arra, hogy az isteni örökség részeseivé legyünk. Ez azt
jelenti, hogy be tudunk lépni a krisztusi örökségünkbe. Azt mondta az Ige, hogy aki
megszabadított minket a sötétség hatalmából. Itt nem azt mondja, hogy Ő majd megszabadít
bennünket, hanem úgy mondja az Ige, mint elvégzett tényt. Azaz már megszabadított
bennünket az Úr. A következő vers pedig arról szól, hogy akiben van a mi váltságunk, az Ő
vére által, bűneinknek eltörlése. Most nézzünk meg egy másik Igét, a vérrel kapcsolatban.
Jelenések 12,11.
11. És ők legyőzték azt a Bárány véréért és az ő bizonyságtételüknek beszédéért; és az
ő életüket nem kímélték mind halálig.
Az amerikai átdolgozott kiadás így szól: A Bárány vére miatt, és a bizonyságtételük
szava miatt jutottak győzelemre. Figyeljétek meg, hogy az egyik szöveg azt mondja, hogy
akiben van a mi váltságunk az Ő vére által, a másik vers pedig azt mondja, hogy aki
megszabadított bennünket a sötétség hatalmából. Jézus a sötétség fennhatóságából szabadított
meg bennünket. A sötétség szóban minden benne van, ami a sátán. A sötétség a sátán országa.
Van itt két párhuzamos Ige: Akiben van a mi váltságunk, az Ő vére által, és Ők legyőzték azt
a Bárány vére által. Mind a kettő a vérről szól. A vér hatalmáról. Jézus értünk ontott szent
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vére a mi győzelmünk alapja. De amint látható az Igéből, nekünk ehhez hozzá kell tennünk a
saját bizonyságtételünket, megvallásunkat. A kettő együtt működik. A Bárány vére, és a
bizonyságtételünk beszéde. A szavainkkal szabadítjuk fel a hitünket. Határozottan helyt kell
állnod, és oda kell mondanod az ellenségnek, hogy állj! Stop! Eddig és nem tovább! Az ördög
e világ istene, és arra törekszik, hogy hatalmat vegyen és érvényesítse fölötted a tekintélyét.
De neked tudnod kell, hogy Jézus vére által megszabadultál a sötétség hatalmából, a sátán
királyságából, és az újjászületés hite által Isten áthozott az Ő szerelmes Fiának országába.
Jézusban, akiben van a megváltásunk az Ő vére által, te is legyőzheted az ördögöt minden
alkalommal. Nem számít, hogy mikor és hol találkozol vele, milyen megpróbáltatásban, a
Bárány vére által és a te tanúságtételed által képes vagy győzni. Hála Istennek, hatalmas erő
rejlik a szent vérben! Így a sátán hatalma rajtunk, mint Krisztusban levő új teremtéseken véget
ért. Jézus az Úr, és Ő ennek az új testnek a feje. Mi, hívők vagyunk a Test, Krisztus a fő.
1Korinthus 12,27.
27. Ti pedig a Krisztus Teste vagytok, és tagjai rész szerint.
A karban van gyógyító kenet. Vonjátok magatokhoz. Most jelent meg. Az újjászületettek
egész csoportja egy új testet alkot Krisztusban. Ezen túl, egyenként mi is mindnyájan új
teremtések vagyunk, mert mindnyájan tagjai vagyunk ennek a krisztusi Testnek. A sátánnak
nincs joga, hogy uralkodjon Krisztus Testén. Nincs joga, hogy rajtunk, hívőkön uralkodjon.
Azt szoktam mondani, hogy emlékeztetni kell a győzelemre, amit Krisztus szerzett felettem,
mert amnéziás. Továbbra is ezt sulykolom a hallgatóságba, hogy a hittel kimondott szavaink
által szabadítjuk fel a hitünket, és Istennek van mivel munkálkodnia. Krisztus a fej, Ő az
egyedüli Ura és vezetője a Gyülekezeti Testnek. Néhány ember tévesen azt mondta, hogy
azért nem sikeres, mert ez nem lenne összhangban az Igével. Azt mondták: Hagin testvér,
tudod-e, hogy a mi szellemünk az Úrhoz tartozik, de a testünk megváltása még nem érkezett
el. Tehát mi most a testünkben betegek vagyunk. De eljön majd az idő, amikor nem kell többé
szenvednünk. Ez igaz, hogy a megdicsőült test már nem lesz támadható, de itt, ezen a földön
is jogunk van a szent egészséghez. A Bővített fordításból olvassuk el:
1Korinthus 6,19–20.
19. Nem tudjátok, hogy a ti testetek a Szent Szellemnek a temploma, valóságos szentélye, aki tibennetek él, akit mint ajándékot kaptatok Istentől?
20. Ti nem a magatokéi vagytok, áron lettetek megvéve, drága áron lettetek megvásárolva, és kifizetve, és az Ő sajátjává téve. Ezért, hát tiszteljétek Istent, és dicsőítsétek Őt
a ti testetekben.
Nyer-e abból Isten dicsőséget, ha az ördög uralja a testünket, és arra tüneteket helyez?
Vajon Isten nyer-e dicsőséget olyan testből, amely a Szent Szellem temploma, de ugyanakkor
deformált, beteg, és az ördög telerakja nyomorúsággal és fájdalommal. Biztos, hogy nem.
Világosan kell látnunk ezeket a dolgokat, hogy megtanuljunk épp olyan gyorsan ellenállni
annak, ami megtámadja a testünket, ahogy ellenállunk a szellemünk ellen jövő támadásoknak.
Tekintsünk vissza a Kolosse 1,12 igevershez.
Kolosse 1,12.
12. Hálákat adván az Atyának, aki alkalmassá tett minket a szentek örökségében való
részvételre a világosságban.
Aki alkalmassá tett minket. Amint láthatjuk, a mi örökségünknek része az, hogy Isten
gyermekeiként a világosságban járhatunk. Kinyilatkoztatta nekünk, hogy uralmunk, hatalmunk van a Jézus vére által az ördög felett. Kinyilatkoztatta, hogy ez a Bárány vére, és a mi
bizonyságtételünk beszéde által van azért, hogy legyőzzük a sátánt, megszabaduljunk a
sötétség hatalmából, és élvezzük az Ő szerelmes Fiának az országát.
Figyeljétek meg, azt mondja az Ige, hogy: Aki alkalmassá, más néven képessé tett minket.
Hála Istennek, hogy én az örökségemből már most részesedhetek és te se hagyd azt a jövő
időkre! Nekünk már most megvan az örökségünk. Már most szabadok vagyunk a sötétség
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hatalmától. Már most szabadok vagyunk, mert Jézus megváltott bennünket a sátán kezéből, és
mi most legyőzhetjük azt a Bárány vére és a mi bizonyságtételünk beszéde által. Tehát a két
feltételnek együtt kell működni. Már most dicsőíthetjük Istent a testünkkel, amely Istené. Hagin
nagyon szerette, ahogy egy már visszavonult misszionárius imádkozott három irányba.
Imádkozott Istenhez, szólt az ördöghöz és az emberhez is beszélt. Hangsúlyozom, hogy egyedül
Istenhez imádkozott. Így járt közbe Istennél egy gyógyulást kereső hölgyért: Atyám, ez az
asszony a te gyermeked, és mivel ő a te gyermeked, így hozzád tartozik. Nem jogos, hogy az
ördög uralja őt betegségek által. Köszönjük, Atyám, hogy te adtad meg számára a szabadulást,
és az ő betegségeit Jézusra helyezted. Mert meg van írva: Ő vette el a mi betegségeinket,
hordozta a mi erőtlenségünket.
Utána az ördöghöz szólt, nem imádkozott, hanem szólt hozzá és azt mondta: Sátán, elhagyod
őt és leveszed a kezedet a testéről, mert látod, hogy az ő teste a Szent Szellem temploma!
Istenhez tartozik és nincs jogod ahhoz, hogy Isten tulajdonára rá tedd a kezedet, ezért
követeljük, hogy azonnal távozz el Isten tulajdonától! Végül az asszonyhoz szólt, nem
imádkozott, hanem szólt hozzá és azt mondta: Testvérnő, a sátán elnyomta a testedet
betegséggel, de Isten lehetővé tette a szabadulásodat. A te tested a Szent Szellem temploma.
Parancsot kaptál Istentől, hogy dicsőítsd Őt a testedben az egészséggel.
Dicsőítheted-e Istent a testedben, ha az ördög uralja azt? Természetesen nem, ezért álljunk
ellen neki és követeljük, hogy a sátán hagyja abba Isten templomának a támadását. Hagin egy
feliratot látott valahol, amire az volt ráírva: Úriemberek nem is teszik, mások pedig nem is
tehetik be a lábukat erre a magánterületre. Ő a saját testére nézve is megfogalmazott egy
feliratot. Nem látható, mert szellemben van, de az ördög látja. Így szól ez a felirat: Tilos az
átjárás, ördög, ez magánterület, és ez a tilalom rád vonatkozik! Hagin ezt hit által tette, és a
sátán nem járhatott át Isten magánterületén. Ti gondviselői vagytok a testeteknek, tehát
dicsőítsétek Istent a testetekben, amely Istenhez tartozik!
3. lépés: Az új teremtés jogai
Ismernünk kell az új teremtés valóságát és a jogokat is, amelyek ezzel együtt járnak. Minket
Krisztus Jézusban teremtett Isten, amikor Jézust újjáteremtette, miután bűné, majd engesztelő
áldozatul lett értünk. Életbevágóan fontos tudnunk azt, hogy abban a pillanatban, amikor
elfogadtuk Jézus Krisztust, mint Megváltót és megvallottuk Őt, mint Urat, akkor újjá lettünk
teremtve. Amikor ez valósággá vált, akkor a szellemünkbe Isten élete és természete költözött.
Ez nem élmény, nem vallás, nem gyülekezethez való csatlakozás, hanem valóságos megszületés
a szellemben. Mi a Mindenható Isten fiai és leányai vagyunk. Ő a mi saját Atyánk, és mi az Ő
saját gyermekei vagyunk. Tudjuk, hogy átmentünk a sátán uralma alól, a szellemi halálból a
szellemi életbe Jézus Krisztus által. Ehhez olvassuk el az 1János 3,14-et.
1János 3,14.
14. Mi tudjuk, hogy általmentünk a halálból az életbe, mert szeretjük a mi atyánkfiait.
Aki nem szereti az ő atyjafiát, a halálban marad.
Mi tudjuk, hogy Isten gyermekei vagyunk, mert beleszülettünk Isten családjába. Ehhez nem
lehet csatlakozni, ebbe bele kell születni. Mi következik abból, ha már tudod, hogy Isten a te
Atyád lett, te pedig az Ő gyermeke vagy? Éppen annyi szabadságod és közösséged van az
Atyával, mint Jézusnak a földi szolgálata alatt, mert Ő ugyanúgy szeret téged, ahogy Jézust
szerette. Ezt a gondolatot megerősíti a János 17,23.
János 17,23.
23. Én őbennük, és te énbennem: hogy tökéletesen eggyé legyenek, és hogy megismerje
a világ, hogy te küldtél engem, és szeretted őket, amiként engem szerettél.
Azt mondhatod, hogy egyszerűen nem tudod elhinni, hogy Isten annyira szeret, mint Jézust
szerette. Hála Istennek, én el tudom hinni és hiszem is ezt az Igét, mert nagyon föllelkesít.
Kolosse 1,18.
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18. És Ő a feje a Testnek, a Gyülekezetnek: aki a kezdet, elsőszülött a halottak közül;
hogy mindenekben Ő legyen az első;
Mi is megszülettünk már a halálból, de Jézus volt az elsőszülött, és Őt követte az
újjászületettek serege. Péter a következőt mondja az 1Péter 1,23-ban.
1Péter 1,23.
23. Mint akik újonnan születtetek nem romlandó magból, de romolhatatlanból, Istennek Igéje által, amely él és megmarad örökké.
Hála Istennek, minket Isten nemzett. Mi Istentől születtünk. Isten gyermekei vagyunk, és
társörökösei, azaz egyenlő jogú örökösei Krisztus Jézusnak. Mi nem magunkat dicsőítjük,
hanem Istent. Dicsőítjük, magasztaljuk azért, amit adott nekünk az Úr Jézus Krisztus által.
Mivel nem mi tettük magunkat új teremtésekké, hanem Ő tett bennünket azzá. Ő a mi hitünk
kezdője és bevégzője. Hála Istennek, mi új teremtések vagyunk, akiket Isten teremtett Jézus
Krisztusban. Ezt nagyon be kell építeni az ember szívébe. Figyeljétek meg, hogy mit mondott
az Efézus 2,10. Mert az Ő alkotása vagyunk, más néven keze munkája vagyunk.
Efézus 2,10.
10. Mert az Ő alkotása vagyunk, újrateremtetvén a Krisztus Jézusban jó cselekedetekre, amelyeket előre elkészített az Isten, hogy azokban járjunk.
Tehát nem mi tettük magunkat azzá, akik vagyunk, és akivé lettünk, hanem Isten. Jobb, ha
vigyázol, amikor megítéled Isten valamelyik teremtését. Néhányan azt gondolják, hogy nagyon
alázatosak, ha azt mondják: Én olyan méltatlan vagyok! Nem, Isten nem hoz létre méltatlan új
teremtést. Vannak, akik nem úgy nézik a dolgokat, ahogyan Isten látja, mert nem élnek benne
az apostoli levelekben. A dolgokat teljesen a fizikai szemükkel, a természet adta szemszögből
látják. Én sem vagyok méltatlan és te sem vagy méltatlan. Az emberek tévesen azt gondolják,
nagyon alázatosak, ha ezt mondják, és nem tudják, hogy egyszerűen csak tudatlanok, és ezzel az
ördögnek adnak helyet, hogy uralkodjon rajtuk. Tudnod kell, hogy az Ige azt mondja rólunk,
hogy Isten keze munkája vagyunk. Ha te elkezded lekicsinyellni önmagad, ezzel valójában Isten
munkáját kicsinyled le. Mi az Ő mesterműve vagyunk, akiket Jézus Krisztusban teremtett. Ne
nézd magad a természetes síkon, kezdd magad látni Jézusban, és mindjárt sokkal jobb képet
kapsz magadról!
Az Atya nem úgy lát téged, mint más ember. Ő Krisztusban lát téged. Az embereket az
nyomja le, amikor önmagukat, másokat, vagy általában a dolgokat természetes szemszögből
nézik, ahogyan a fizikai szemükkel látják. Nincs jogunk ehhez. Úgy kell néznünk a dolgokat,
ahogy Isten látja. Ő ezt pontosan elmondja az Igéjében, hogy hogyan lát bennünket. Példával
támasztom alá. Egy szolgáló testvér mesélte, miután egy nehéz időszakon ment át: Úgy érzem,
hogy most fizetek meg azért az életért, amelyet az újjászületésem előtt éltem. Tudom, ádáz
fickó voltam. Az „ádáz” szó azt jelenti, hogy vad, gonosz, dühödt. De amikor te újjászületsz
meg vagy váltva a bűn büntetésétől. Ha az újjászületésed után kellene learatnod, amit bűnösként
vetettél, akkor halálod után mehetnél a pokolba, mivel ez is a büntetésnek a része. Egy
gondolatot ideírtam: a vetés-aratás a földi életünkben működik, és nem a halálunk után.
Sok embert győz le az ördög, mert nem állnak ellen neki. Sokan nem ismerik a különbséget a
megbánás és a vezeklés között. Megpróbálják levezekelni az elmúlt életüket. A vezeklés szó
ismert. A vezeklés egy önként vállalt cselekedet, amivel úgy gondolják, hogy meg tudják
magukat váltani, tisztítani. De az Ige világosan mondja, hogy nem cselekedetek által van az
üdvösség, a megigazulás. Ez nem a vetés-aratás része, ha valaki vezekel, mert vannak ilyen
emberek.
Egy kicsit utána néztem ennek, hogy tisztább legyen a kép. A magyar értelmező szótárt
néztem meg. E szerint a vezeklés: A középkorban sokszor súlyos, és nyilvános vezeklést róttak
a bűnösre az egyházakban. Ez volt böjt, önsanyargatás, zsákruha – mint az Ószövetség is írja –,
zarándoklat. Voltak vezeklő remeték, akik önként vállalták át mások bűnét. De ez megint nem
igei, mert Jézus vállalta át a bűneinket, és Ő kapta az ítéletet. Ez egy félreértésen alapul. A régi
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írásokban van egy olyan szó, hogy „wezekel” (ejtsd = veszékel). Akik olvasták, annak idején
azt nem vették figyelembe, hogy a z betűt akkor sz betűnek kellett mondani, tehát ez azt jelenti,
hogy veszékel. Ez egy régies kifejezés, a mai szóhasználat pedig úgy szól, hogy jajveszékel.
Sajnos ebből a félreértelmezett szóból lett a vezeklés. Lementettem egy oldalt, amit Grétsy
László nyelvész ír erről. Ott kiemelnek egy mondatot a Bibliából, hogy a család wezékel.
Igazából jajveszékelnek vala, mert a lány meghalt. Ez a szó nagyon félrevitte a dolgokat.
Igazából a mai értelmezés szerint a vezeklés az elkövetett bűnökért való önsanyargatás. Van,
aki korbáccsal üti magát, van, aki vagdossa magát, és bizonyára sokféle változata van ennek. De
ennek semmi értelme. Ez mind bolondság, tudatlanság.
Ha egyszer már újjászülettél, akkor Isten tudomásul sem veszi, hogy valaha valami rosszat is
cselekedtél. Ésaiás 43,25-ben ez világosan le van írva. Már az Ószövetségben is így működött.
Ésaiás 43,25.
25. Én, én vagyok az, aki eltörlöm álnokságodat önmagamért, és a bűneidről nem
emlékezem meg.
Ha Ő nem emlékezik a hibáidra, akkor te miért tennéd? Nem kell ezt tenned. Ha egy
bizonyos részt le akar valaki aratni a büntetéséből, akkor mindent le kell aratni. Mert az
Ószövetségben is úgy működött, sőt az Írásokban is meg van írva, hogyha egy parancsolatot
elvétett, akkor az összes miatt elítélhető volt. Hála Istennek, hogy az Úr megváltott bennünket
nemcsak a bűn erejétől, hanem a bűn büntetésétől is. Jézus vette át a helyünket, és szenvedte el
a bűneink büntetését. Tehát ez egy helyettesítő munka volt. Ezért semmi értelme a vezeklésnek,
mert az ár, a megváltás ára ki van fizetve. Ez az ár az Úr Jézus élete, és az Ő szent vére volt.
Sok ember saját maga engedi meg, hogy ezek a dolgok megfosszák őt a szabadulástól, a
védelemtől, és úgy gondolják tévesen, hogy ennek így kell történnie. Ahelyett, hogy a bűn
következményétől szabadulnának meg, megengedik, hogy az ördög uralkodjon rajtuk. Ezáltal
betegen, és levert állapotban tartja őket. Isten nem tárja eléd a bűnödet, miután már
bűnbocsánatot nyertél. Ő azt eltörölte, megtisztított Jézus vére által, és az ördögnek nincs joga
arra, hogy uralkodjon feletted.
Efézus 1,7.
7. Akiben van a mi megváltásunk az Ő vére által, a bűnöknek eltörlése az Ő kegyelmének gazdagsága szerint.
Tehát a vérében megtörtént a megváltás, és a bűnök eltörlése. Az ószövetségben csak elfedés
volt, most eltörlés van. Ez azt jelenti, hogy radír, és a menetlevélen semmi nem látszik.
Örvendezzünk, hogy Isten lehetővé tette számunkra, hogy élvezhessük a szentek örökségét a
világosságban, és képessé tett minket arra, hogy részesedhessünk az örökségből. Vegyük az
örökségünket, és kezdjünk el végre élni vele! Élvezni az örökségünket. Ámen.
Nagyon sok téveszme forog a mai napon is a világon. Nekünk az Igét kell szólnunk, a
világosságot kell hirdetnünk, hogy ellensúlyozzuk azt. Köszönjük Uram!
A kezünket tesszük hittel a hozott kelmékre és szövetekre, és kiárasszuk Isten dicsőségét, a
feltámadás erejét, az emésztő tűzet. Áradj, kenet! Áradj, kenet! Az Írásokból tudjuk, hogy a
szövetekben a kenet raktározódik, és eljut az otthonokban a betegekhez, és amikor hittel a
testükhöz érintik, akkor a kenet kiárad, és megtöri az igát úgy, ahogy a vérfolyásos asszony
megérintette Jézus ruhájának a szegélyét. Ugyanolyan szabadulások történnek a kenetes kendők
által is, a Jézus Krisztus szent nevében. Köszönjük, Úr Jézus, hogy Te a testedben fogadtad a
sebeket, elhordoztál minden betegséget, és szabaddá tettél. Hálákat adunk a Te bevégzett
munkádért a Jézus nevében. Ámen.
Van bizonyságotok, kérdésetek, kijelentésetek?
Ági: Az egyik az, hogy amikor Bret Sipek itt volt tavasszal, húsvét környékén a pesti
gyülekezetben, akkor ő beszélt arról, hogy Reinhard Bonnke-ék már régebben megvallották
Afrika felett, hogy Jézus vérével megmosott lesz. Így ennek a mintájára mi is meg tudjuk
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vallani, hogy Európa, Magyarország, és Izrael szent vérrel megmosott, a Jézus nevében. Meg
Ságvár is, meg Siófok is, meg a környező települések. Meg Veszprém, meg Székesfehérvár is.
A Tűzkonferencián Ben Fitzgerald beszélt arról, hogy a kommunizmus alatt kialakult egy
félelem az emberekben. Ezért imádkoztam most itt az imakérések során, hogy a félelem
semmisüljön meg az emberek szívében és életében. Mert vannak, akik félnek mások
véleményétől, félnek attól, hogy mit gondolnak róluk, mit mondanak róluk mások. És ettől függ
az életük. Ettől függ a viselkedésük. Ettől függ a hozzáállásuk. Sok minden ettől függ az
életükben. Ezt megtörjük a Jézus nevében! Azért, hogy ez ne így legyen. Az Igétől függjenek,
és ne mások véleményétől. Gondolom, ez a tilalom miatt alakult ki, mert sok minden tilos volt
abban az időben, és felnőtt egy olyan generáció, aki nem ismeri Istent, vagy nem gyakorolhatták
a hitüket. Ezért kiárasszuk az Úr jelenlétét, hogy érintse meg ezeket az embereket is, hogy
ismerjék meg Jézust. Hiszem, hogy az Úr szeretete egyre mélyebben, és mélyebben betölti a
szívünket, egyre mélyebb, és mélyebb tanítást kapunk az Úr szeretetéről, és az Úr szeretete már
túláradóan, és túlcsordulóan betölti a szívünket, és kicsordul a szívünkből, és kifolyik rajtunk
keresztül mások felé. Megérint másokat, és az ő szívük Jézus felé fordul. Ámen.
Pásztor: Köszönjük az Úrnak a mai alkalmat, a jelenlétét, a kijelentéseket, amiket kaptatok.
Legyetek áldottak!
A Hiszekegy imájára hívunk meg benneteket, de mi Pál apostol levele alapján mondjuk el.
Pál apostol pedig azt írja, hogy aki a szívében hiszi és szájával kimondja, hogy Jézus
Krisztus meghalt, feltámadt és megkéri Őt, hogy legyen az élete Ura, akkor újjászületik a belső
embere, a szelleme és üdvösséget nyer. Így hangzik az imádságunk: Teremtő Istenem!
Válaszolva a hívásodra Eléd állok, és fennhangon imádkozom a Hiszekegy imájának Pál
apostol szerinti változatát: Hiszem, hogy Jézus Istennek Fia, aki meghalt az én bűneimért, és
feltámadt a halálból az én megigazulásomért. Én a krisztusi utat választom, a szívemet
megnyitom és átadom Neked. Megvallom, hogy Jézus a Megváltóm, Gyógyítóm, és
Szabadítóm!
A hittel elmondott imám által újjászülettem Krisztusban, és így teljes megváltást, üdvösséget
nyertem. Az Ő szent vére megtisztított minden bűntől. Köszönöm, Úr Jézus, az örök életemet.
Ámen.
*A barna színnel jelzett igeversek más fordításból származnak.
A felhasznált bibliai versek a King James kiadás számozását követik.
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