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ADVENTI IDŐSZAK
Bor Ferenc és Horváthné Éva élőben elhangzott tanításának nyers szövege
Ságvár, 2018. november 26.

Pásztor: Pár nappal ezelőtt volt a fekete péntek. Voltak olyan üzletek, ahol például 50%-os
kedvezményt adtak. De tudjátok-e, mi az igazi fekete péntek? A húsvét előtti péntek, amikor
az Úr Jézust megfeszítették. Ő 100%-os munkát végzett, nem 50%-ost.
Közeledik az adventi időszak. Az advent a karácsony előtti negyedik vasárnaptól számított
időszak. Az idén december 2-a az első adventi vasárnap. Az adventi időszakot, a december
hónapot nem a rohanásnak, nem a pénzköltésnek kellene jellemeznie, hanem mindenkinek a
szeretetre hangolódva kellene a napjait eltöltenie. Ma Évi fog felétek szolgálni. Az adventi
időszak című tanítását fogadjátok szeretettel!
Évi: Imával vezetem be. Drága, fenséges mennyei Atyánk, ott a mennyben. Köszönjük a
drága életünket, és köszönjük a drága Úr Jézusunkat, aki a Te jobbodon ül és uralkodik
mindörökké az egész világmindenségen, a Jézus nevében. Köszönjük az Ő életét, hogy Ő
önmagát adta értünk és köszönjük, hogy a megváltás a miénk. Köszönjük, hogy ebből minden
napon nagyobb megértést kapunk. Köszönjük a gyógyulást, az örök életet, a szabadulást, a
békességet, az örömöt, amit Te adtál nekünk, mennyei Atyánk. Köszönjük a bőséget, amit
ránk árasztottál Jézus nevében, és mi ezeket mind magunkévá tesszük. Elfogadjuk, a Jézus
nevében. Köszönjük, mennyei Atyám, a drága Szent Szellemedet, aki jelen van a mai napon
is. Köszönjük a dicsőségedet, mennyei Atyám. Köszönjük a drága Igédet, amit a mai napon
szólhatunk, és köszönjük a drága Szent Szellemet, hogy vezeti a szolgálódat, és a szavakat
adja a szájába. Köszönöm, mennyei Atyám, a drága testvéreimet, akik megnyitották a
szívüket az Ige befogadására, Jézus nevében. Köszönjük, hogy meghallják az Igédet, és
kijelentéseket, megértéseket kapnak belőle. Köszönjük, mennyei Atyám, a bölcsességedet és a
kegyelmedet, amiből minden napon többet kérünk Tőled, a Jézus nevében. Ámen.
Köszöntelek benneteket és köszönöm az Úrnak, hogy a mai napon itt állhatok előttetek, és
szolgálhatok felétek. A mai napon az adventi időszakról fogok tanítani nektek. Az adventi
időszakot, ha meghallják az emberek, mire gondolnak? Az adventi koszorúra természetesen,
azzal szokták az emberek ünnepelni, a négy gyertyával, ami a hit, remény, szeretet és a béke
jelképe. Nagyon sokan már elkezdték a bevásárlásokat a karácsonyra. De a karácsony nem
arról szól, és az adventi időszak se arról szól. Természetesen ajándékozzuk meg egymást, és
gyújtsuk meg az adventi gyertyát. Nekem azt hozta az Úr, amit én meg is fogok tenni, hogy a
hit, remény szeretet és béke témájával foglalkozzunk azokon a heteken, karácsonyig. Hittel,
reménnyel, szeretettel és a békességgel. Azokat az Igéket keressük meg, és gondolkodjunk,
elmélkedjünk rajtuk, és várjuk az Úr Jézus születését, amit mi keresztények karácsonykor
ünnepelünk. Mi ezért várjuk a karácsonyt, mert akkor öltött testet a drága Úr Jézusunk.
Hisszük azt, hogy nagyon sokan megismerik majd ezeket a Szent Szellemtől kapott mennyei
élményeket. Minél többen, hogy át tudják élni ezeket az időszakokat.
Kaptam egy Igét, amivel bevezetem. Sok Ige lesz a mai napon az Egyszerű fordításból is,
és hiszem azt, hogy ti is szeretitek az evangéliumokat, mert abból sok Ige el fog a mai napon
hangzani. Folyamatos igesorok lesznek.
1Péter 1,20–21. Egyszerű fordítás
20. Isten már a világ teremtése előtt kiválasztotta Krisztust, aki csak most, ezekben az
utolsó napokban jelent meg értetek.
21. Sőt, a halálból is feltámasztotta Őt, és dicsőséget adott neki. Krisztus által hisztek
és reménykedtek ti is Istenben.
Két adventről beszélünk. Az egyik az első advent, ami négy évezredig tartó ószövetségi
időszak alatt folyt, amíg várták a Messiás eljövetelét és a megszületését. Mert az advent szó
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jelentése: eljövetel, érkezés. Ez az adventi időszaknak a lényege. A Galata 4,4-ben leírja az
Ige:
Galata 4,4. Egyszerű fordítás
4. Amikor pedig eljött a megfelelő idő, Isten elküldte a Fiát, aki asszonytól született,
és a Törvény ideje alatt élt,
Jelenleg a második adventi időszakban élünk és várjuk az Úr Jézus visszajövetelét. Erről
többet nem beszélek, mert az elsővel foglalkozunk a mai napon.
1. Próféciák
Tehát a Messiás első eljöveteléről az Ószövetség már nagy részletességgel számol be.
Erről fogunk néhány próféciát hallani a mai napon. Az Újszövetségből is természetesen,
vagyis az átmeneti időszakról is fogtok hallani. Az Ószövetség négy évezrede alatt több száz
alkalommal szólt Isten a népéhez a prófétákon keresztül. Az eljövendő Messiás születéséről a
próféták sora Mózes első könyvében kezdődik. Ehhez vissza is lépünk a Biblia első lapjaira,
és ismétlésképpen is olvassuk, mert soha nem lehet elégszer hallani az Igét.
Azt tudjuk, hogy Ádám és Éva az Éden kertben éltek, és a kezdetekben élő szellemmel
rendelkeztek. Így közösségben voltak Istennel. Szellemi közösségben. De miután az
engedetlenségük miatt bűnbe estek, ezért elkülönültek Istentől, és szellemi halottá váltak. Az
édenkerti bukás súlyos következménye az lett, hogy az ember rögtön az ördög hatalma alá
került, és az ő természetéből részesült. A föld feletti uralmat az ember átadta a sátánnak, ami
kihatott az egész emberiségre. Mert akik megszületnek, a bukott, szellemi halott világba
születnek. Most a sátán uralma alatt van a föld, mert Isten ki lett zárva a földről. Dicsőség az
Úrnak, hogy az imáinkkal beszólíthatjuk Őt a földre, és megtörténnek a jó dolgok. Megtörhetjük az ördög hatalmát. Ádám átadta az uralmat az ördögnek. Így van? Ez kihatott az
emberiségre. Olyan dolog, mint amikor egy ország vezetője hoz egy rossz döntést, és kihat a
népre. Ezt a hasonlatot adta a Szent Szellem, hogy bizony ezek súlyos dolgok. Súlyos
következmények. Az ember nem találta a kiutat. Mivel nem tudta magát megszabadítani, ezért
Istennek gondoskodnia kellett egy Megváltóról, hogy visszakaphassa az isteni természetet, az
Isten természetét az ember, és ismét közösségben lehessen vele. Azt is tudjuk, hogy Isten nem
kárhoztatta Ádámot és Évát az elbukásért és nem hagyta, hogy az ember szelleme örök
kárhozatra menjen. Nem hagyta, hogy elveszett maradjon, hanem kimunkálta a tervet. Ezért a
bukás után adott egy hatalmas próféciát ennek a súlyos helyzetnek a helyreállítására. Azt írja
az Ige:
1Mózes 3,15.
15. És ellenségeskedést szerzek közötted és az asszony között, a te magod között és az
ő magva között: Ő neked fejedre tapos, te pedig annak sarkát mardosod.
Halleluja! Dicsőség az Úrnak, hogy Isten már itt az első lapokon megadta a megoldást, az
első próféciát, ami be fog majd következni. Az Igében elhangzik az első reményt keltő üzenet
az ember megszabadítására. Isten azt mondja a kígyónak, hogy egy asszony fiút szül, aki az
ördög fejére fog taposni. A keleti nyelvekben az ördög fejére taposni azt jelenti, hogy
megtörni valakinek az uralmát. Az Igében olvastuk: a te magod. A kígyónak azt mondja, hogy
ellenségeskedést szerzek a „te magod” között. A te magod az ördög követői, az Ő magva
pedig a Jézus követői. Nagyon burkoltan beszél itt az Ige, és ez azért van, hogy a sötétség erői
előtt titokban maradjon ez az isteni terv. Tehát Isten jelképeket használt arra, hogy ne tudja az
ördög. Ne értse, mi sem értettük ezt az Igét. Így van? A drága Szent Szellem azért megmutatja
belőle az igazságot, és a képet róla. Azért használ jelképeket, például, hogy fejedre tapos. Az
is egy jelkép. Vagy annak sarkát mardossa. Vagy az Ő magva, a te magod. Ezt nem mindenki
tudja, hogy mit jelent. De dicsőség az Úrnak, a sátán nem érti a mennyei nyelvet. Nem érti a
nyelveken szólást. Ugyanúgy ezt se tudta, hogy ez micsoda. Nem értette meg az Igéből. Ez
fontos volt, hogy az ördög ne tudja megakadályozni ezt a megváltási tervet. Ezt a tervet, amit
Isten kimunkált.
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De Isten hatalmas tervét az Ésaiás könyvében is olvashatjuk. Nagyon örülnék, ha valami
újat kapnátok ti is belőle, és megosztanátok velünk, mert ugyanúgy a pásztor is épül belőle.
Ugyanúgy egymást építjük, azért vagyunk a gyülekezetben. Ésaiás kapta meg ezt a próféciát,
és azt mondja:
Ésaiás 7,14.
14. Ezért ád jelt néktek az Úr maga: Ímé, a szűz fogan méhében, és szül fiat, s nevezi
Őt Immánuelnek,
Ez a prófécia meg van írva a Máté evangéliumban, a Lukács evangéliumban is, majd
fogjuk olvasni. Ennek a próféciának a beteljesülését a Máté evangéliumban találjuk meg. Itt
már egy angyal hoz üzenetet, és a szülők megtudják a gyermek nevét. Hogy mi lesz a
gyermeknek a neve, hogy Immánuelnek fogják hívni. Azt jelenti, hogy velünk az Isten.
Máté 1,23.
23. Ímé, a szűz fogan méhében és szül fiat, és annak nevét Immánuelnek nevezik, ami
azt jelenti: Velünk az Isten.
Most nézzük meg, hogy hogyan történt Jézus természetfeletti fogantatása, ami teljesen
eltér a természetes nemzés rendjétől.
2. Fogantatás
Lukács evangéliumot fogjuk most mélyebben átvizsgálni. Az 1. fejezetet keressétek meg.
Az első és a második fejezetből fogunk ma tanulni. Ismeritek már ezeket a részeket, olvastátok már, és már hallottatok is róla. De újra eltelt egy év, és újra megismételjük, és mindig
kapunk egy kicsit többet hozzá.
Lukács 1,26–35.
26. A hatodik hónapban pedig elküldeték Gábriel angyal Istentől Galileának városába, amelynek neve Názáret,
27. Egy szűzhöz, aki a Dávid házából való József nevű férfiúnak volt eljegyezve. A
szűznek neve pedig Mária.
28. És bemenvén az angyal hozzá, monda néki: Örülj, kegyelembe fogadott! Az Úr
veled van, áldott vagy te az asszonyok között.
29. Az pedig látván, megdöbbent az ő beszédén, és elgondolkodék, hogy micsoda
köszöntés ez?!
30. És monda néki az angyal: Ne félj Mária, mert kegyelmet találtál az Istennél.
Itt Isten keresett egy földi edényt, egy földi sátorházat, egy földi testet, amit Mária
személyében talált meg, amiben a drága Jézusunk megfoganhatott, testet ölthetett. Ez a Mária
engedelmes szívű asszony volt. Egy tisztaszívű, engedelmes, odaszánt szívű asszony volt, és
egy érintetlen asszony volt. Elküldte az angyalát a mennyei Atya, hogy tudtára adja, hogy őt
választotta erre a csodálatos feladatra, mert itt kezdődik a prófécia, amiről már szó volt, hogy
a Lukács evangéliumban is meg van írva.
31. És ímé, fogansz a te méhedben, és szülsz fiat, és nevezed az Ő nevét Jézusnak.
32. Nagy lészen Ő, és a Magasságos Fiának hivattatik; és néki adja az Úr Isten a
Dávidnak, az Ő atyjának királyiszékét;
33. És uralkodik a Jákób házán mindörökké; és az Ő királyságának vége nem lészen!
A „vége nem lészen” kifejezés ragadott meg, hogy az örök élet itt van megírva, és dicsőség
az Úrnak, hogy Jézus él és élni fog mindig. Ez előtt is élt, és Ő örökkön örökké élt. Dicsőség
az Úrnak ezért, hogy így kimunkálta ezt. Tovább menve:
34. Monda pedig Mára az angyalnak: Mimódon lesz ez, holott én férfit nem ismerek?
Először is képzeljük el, hogy egy hatalmas angyal megjelenik Máriának, és elkezd hozzá
beszélni. Hát azért csak meglepődne az ember, ha egy hatalmas angyal megjelenne neki.
Ugye? A másik dolog, amiket mondott neki, hogy meglepődött, hogy először állt Mária, és
csak nézett, hogy miket mond ez az angyal énnekem? De Mária hitt az angyalnak. Hitt az
angyal beszédének. Nem kételkedésből kérdezte meg tőle, hogy miként fogan meg ő, hogy
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hogyan történik ez meg. Ő csak tudni akarta, hogy Isten miként valósítja meg azt, hogy áldott
állapotba kerüljön. Mivel férfivel nem volt dolga. Mit válaszol neki az angyal?
35. És felelvén az angyal, monda néki: A Szent Szellem száll tereád, és a Magasságosnak ereje árnyékoz be téged; azért aki születik is szentnek hivatik, Isten Fiának.
Ez az Ige megírja, hogy az angyal azt válaszolja, hogy a Szent Szellem fogja ezt elvégezni,
a természetfeletti megtermékenyítést. A szent magot behelyezi a méhébe, ami Isten Igéje.
Ami az Ige. Hogy testet tudjon ölteni Jézus.
Egy kis kitérő benne, hogy amint mondtam is, hogy Jézus kezdettől fogva létezett, mert Ő
volt az Ige. Születését követően a Jézus nevet viselte. Tehát a János 1-ben azért nézzük meg
az Igét, ami azt írja:
János 1,1–3.
1. Kezdetben vala az Ige, és az Ige vala az Istennél, és Isten vala az Ige.
Tehát itt leírja, hogy kezdetben vala az Ige.
2. Ez kezdetben az Istennél volt.
3. Minden Őáltala lett, és nála nélkül semmi sem lett, ami lett.
Ebben van megírva, hogy a Mózes 1. könyve úgy kezdődik, hogy Isten kimondta. Az Ige
által lett minden. Dicsőség az Úrnak! (Mik. 5,2)
Nem akkor jött elő az életre, amikor Isten Őt leküldte a földre, hanem eleitől fogva létezett
az Ige, a Jézus. Amikor testet öltött, akkor kézzelfoghatóvá vált az emberiség számára. Jézus
mindig létezett, de testet kellett ahhoz öltenie, hogy az Atya akaratát véghez tudja vinni, és be
tudja nekünk mutatni, hogy mit kell cselekednünk, hogy Őt tudjuk követni. Meg, hogy
megváltson minket, ami a legfontosabb. Visszatérve tehát, a szent magot behelyezi Mária
méhébe, ami az Ige, hogy testet tudjon ölteni. Az édesanyja testi formában, azaz fizikai
testben, fizikai szinten létezett. Az édesapja pedig szellemi formában a mennyei Atya volt, a
Szent Szellem által, aki adta neki az életet, vagyis az isteni fajta életet. Mária teste volt a földi
edény, amelyben Jézus megfoganhatott, az édesapja pedig a mennyei Atya volt. Itt az
istenségnek és az emberiségnek az egyesüléséről van szó. Ez egy hatalmas természetfeletti
csoda volt akkor, és ma is az.
Lukács 1,37.
37. Mert az Isten Igéjének semmi sem lehetetlen.
Halleluja!
Tehát Isten számára nincsen lehetetlen, mert az ember hite, és az Isten Szelleme által a
lehetetlen is lehetségessé válik. Máriának hitre volt szüksége, hogy befogadja az Igét.
Hatalmas hitre. Pedig Mária nem volt újjászületve, mégis a hite megindult, és bizony milyen
hatalmas hit kellett akkor, hogy Istenben higgyen! Hogy azt elhiggye, amit az angyal mond
neki. Tudta, hogy Istentől jön az üzenet. Az érzelmekről beszélt Varga István, és arról is
beszélt, hogy megérezzük a jelenlétet. Mária mit érezhetett, amikor ezeket a gyönyörű
szavakat hallotta, és megnyílt a szíve, és befogadta az Igét.
Zsidó 11,6.
6. Hit nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni, mert aki Isten elé járul, hinnie kell,
hogy Ő létezik és megjutalmazza azokat, akik Őt szorgalmasan keresik.
Márk 9,23.
23. Jézus pedig monda néki: Ha hiheted azt, minden lehetséges annak, aki hisz.
Dicsőség az Úrnak! Ez hatalmas munkája volt Istennek. Most visszamegyünk a Lukács
Igékhez, és folytatjuk, amit Mária mondott.
Lukács 1,38.
38. Monda pedig Mária: Ímhol, az Úrnak szolgálója; legyen nékem a te beszéded
szerint. És elment tőle az angyal.
Amikor ezt Mária kimondta, abban a pillanatban, ahogy befogadta az Igét, megfogant az
Úr Jézus. Abban a pillanatban a Szent Szellem elvégezte a munkát, dicsőség az Úrnak! Mit
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mondott? Hogy legyen nékem a te beszéded szerint. Ezt mi is mondjuk. Legyen nékem,
Uram, a Te beszéded szerint. Amikor valami vágy van a szívünkben, amit szeretnénk elérni,
legyen az akármilyen szükség, akármilyen betegség, én nagyon sokat gondolkozok azon,
hogy a megváltásban hogy is van ez a gyógyulás. Nem a fizikait keresem benne, hanem a
szellemit, hogy hogyan kell elvenni. Hogy kell azt az Igét befogadni, hogy az szellemben meg
tudjon érni, és meg tudjon foganni az emberben. Ezt keresem. Most, a napokban azon gondolkodtam, hogy édes Istenem, mutasd meg nekem, hogy hogyan történik ez a természetfeletti
gyógyulás! Hogy az Igéből hogy tud kiáradni az a megértés. Az a kijelentés. Nagyon fontos,
hogy ezeket minden napon kimondjuk, és kövessük Máriának a példáját. A befogadó szívét.
Most vicces, nem a megfogantatást, hanem a befogadó szívét. Hogy az Igét hogyan fogadja
be? Legyünk terhesek az Igétől. Szellemi terhesek. Az Ige be tudja tölteni ezeket a csodálatos
dolgokat. A 36-os Ige is megerősítette Mária hitét. Visszalépünk a 36. Igére. Én azt mondom,
hogy még az is Mária erős hite, mert azt írja az Ige, hogy:
Lukács 1,36.
36. És ímé Erzsébet, a te rokonod, ő is fogant fiat az ő vénségében; és ez már a
hatodik hónapja néki, akit meddőnek hívtak:
Erzsébet hordta a szíve alatt Jánost. Keresztelő Jánost. Ezt most nem olvasom el, mert ez
előtte van ennek a résznek. De amikor ezt az angyal elmondta Máriának, az is meglepetés volt
számára, mert ő nem tudta, hogy terhes Erzsébet, és fiat fog ő is szülni. Mindenki azt hitte,
hogy Erzsébet meddő. Ez is a hitét megindította még jobban, mert mit tett Mária?
Lukács 1,39–43.
39 Fölkelvén pedig Mária azokban a napokban, nagy sietséggel ment a hegységbe,
Júdának városába;
40. És bement Zakariásnak házába, és köszönté Erzsébetet.
Zakariás volt Erzsébet férje.
41. És lőn, mikor hallotta Erzsébet Mária köszöntését, a magzat repesett az ő
méhében; és betelék Erzsébet Szent Szellemmel;
Gyönyörű.
42. És fennszóval kiáltott, mondván: Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te
méhednek gyümölcse.
Kérdezi Erzsébet:
43. És honnét van ez nékem, hogy az én Uramnak anyja jön énhozzám?
Itt megállok egy kicsit, mert kaptam ehhez egy másik Igét.
Ezek a gondolatok jöttek: Jézus ment Jánoshoz. Mária méhében Jézus volt, Erzsébet
méhében pedig János. Tudjuk, hogy Keresztelő János volt a kiáltó a pusztában, ahogy az
ószövetségi Ige írja, és ő készítette el az Úr útját. Tehát ő buzdította a népet arra, hogy Jézus
útjára lépjenek. Kaptam egy Igét ehhez a Máté 3-ban a 13-15-ig, ami pásztorom szavajárása
szerint párhuzamnak mondható, tehát hasonlít ehhez a megnyilvánuláshoz. Tehát itt az a
lényeg, hogy Jézus megy Jánoshoz, és a következő Igében is Jézus megy Jánoshoz.
Máté 3,13–15.
13. Akkor eljött Jézus Galileából a Jordán mellé Jánoshoz, hogy megkeresztelkedjék
őáltala.
14. János azonban visszatartja vala Őt, mondván: Nékem kell általad megkeresztelkednem, és Te jössz énhozzám?
Tehát ez ugyanaz az Ige, mint amit Erzsébet mondott, hogy Mária ment hozzá, az én
Uramnak anyja. Ez annyira megtetszett nekem!
15. Jézus pedig felelvén, monda néki: Engedj most, mert így illik nékünk minden
igazságot betöltenünk. Ekkor engedett neki.
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Biztos ti is vagytok úgy, hogy elgondolkodtok egy igeversen, és lehet, hogy kaptok hozzá
kettőt vagy hármat, vagy lehet csak egyet is, de akkor azon már el lehet gondolkodni, és össze
lehet rakni ezeket az Igéket.
Folytatva a gondolatsort, most nézzük meg, hogy Józsefnek mit mondott az angyal. Én ezt
az Egyszerű fordításból fogom elolvasni, mert ez adja át érthetőbben. Nagyon sok tanítást
hallottunk már erről a részről, de a végén fogom elmondani, miután felolvasom, hogy én mit
kaptam belőle.
Máté 1,18–25 Egyszerű fordítás
18. Jézusnak, a Messiásnak születése a következőképpen történt: Mária, Jézus anyja,
József jegyese volt. Azonban még mielőtt összeházasodtak volna, kiderült, hogy Mária
gyermeket vár, mert a Szent Szellem által áldott állapotba került.
19. József istenfélő ember volt, és a menyasszonyát meg akarta kímélni a nyilvános
megszégyenítéstől. Ezért elhatározta, hogy inkább titokban küldi el Máriát, és így válik
el tőle.
Azért abban az időben is milyen szívek voltak, hogy ő nem adta ki, hogy kövezzék meg,
mert terhes lett, és nem én vagyok az apja. Tehát istenfélő ember volt József.
20. Ahogy ezen gondolkodott, álmában megjelent neki az Örökkévaló egyik angyala,
és ezt mondta: „József, Dávid fia! Ne félj feleségül venni Máriát, mert a méhében lévő
gyermek a Szent Szellemtől fogant!
21. Fiút szül majd, akit te nevezz el Jézusnak, mert ő fogja megszabadítani népét a
bűneikből.”
22. Így teljesedett be, amit az Örökkévaló mondott a próféta által:
23. „Nézzétek! A szűz gyermeket vár, és fiút fog szülni, akinek Immánuel lesz a neve.”
Ez a név azt jelenti: „Isten velünk van”.
24. Azután József felébredt az álomból, és mindent úgy tett, ahogy az Örökkévaló
angyala parancsolta. Feleségül vette Máriát,
25. de nem volt közöttük szexuális kapcsolat, amíg Mária meg nem szülte a fiát, akinek József a „Jézus” nevet adta.
Olyan tanításokat szoktunk kapni, hogy csak jegyese volt Mária. De abban az időben nem
szabadott olyasmit tenni, hogy csak itt a barátnőm, mert kellett, hogy összeházasodjanak. Ez
volt az a történet, amiben itt a bizonyíték, hogy igenis feleségül vette József Máriát, mert
eddig arról hallottunk, hogy csak a jegyese volt.
3. Isten időzítése
Nézzük meg Isten tervét és időzítését Jézus születésével kapcsolatban.
Lukács 2,1–4.
1. És lőn azokban a napokban, Augustus császártól parancsolat adaték ki, hogy mind
az egész föld összeirattassék.
2. Ez az összeírás először akkor történt, mikor Szíriában Cirénius volt a helytartó.
3. Mennek vala azért mindenek, hogy beirattassanak, ki-ki a maga városába.
4. Felment pedig József is Galileából, Názáret városából Júdeába, a Dávid városába,
mely Betlehemnek neveztetik, mivelhogy a Dávid házából és házanépe közül való volt;
Tehát volt egy népszámlálás, amit Augustus császár rendelt el, és ez Isten időzítésében
történt meg. Tehát nem véletlen, hogy ez épp akkor történt, mert a Megváltónknak akkor kellett megszületnie. József és Mária Názáretben éltek, de el kellett menniük Betlehembe, mert
Isten terve szerint ott kellett Jézusnak megszületnie. Nézzük meg, hogy miért éppen
Betlehemben rendelte el Jézus születését Isten. Betlehem nevű városból kettő van. Izraelben
van mindkettő. Az egyik Betlehem Jeruzsálem közelében van, a másik Betlehem Názáret
közelében. Nekik a Jeruzsálemhez közeli Betlehembe kellett menniük, ami Efrata vidékének
területén fekszik.
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Ezt írja le Mikeás próféta a Szent Szellem által kapott próféciájában, hogy hol születik meg
a Megváltó.
Mikeás 5,2. 4–5/a. 9.
2. De te, Efratának Bethleheme, bár kicsiny vagy a Júda ezrei között: belőled
származik nékem, aki Uralkodó az Izraelen; akinek származása eleitől fogva, öröktől
fogva van.
Itt mondtam, hogy meg van írva a Mikeásban, hogy „akinek származása eleitől fogva,
öröktől fogva van”, az Úr Jézusunknak a származása. Tehát itt az Ige azt mondja, hogy az
Efrata területén levő kicsiny Betlehemből fog származni Izrael uralkodója. Ez a kicsi
Betlehem a királyok városa volt, mert ott születtek a királyok, például Dávid király is. Ezért
Dávid városának is nevezik. A drága Jézusunknak, a királyok Királyának is ott kellett
megszületnie.
4. És megáll, és legeltet az Úrnak erejével, az Úrnak az Ő Istenének fenséges nevével,
és bátorsággal lakoznak, mert ímé felmagasztaltatik a földnek határáig.
5/a. És ő a mi békességünk…
9. Erőt vesz a te kezed szorongatóidon, és minden ellenségeid kivágattatnak.
Ha Jézus a te Urad, és az Ő legeltetésében, az Ő uralkodásában, az Ő királyságában, az Ő
békességében vagy, és az Ő családjának a tagja vagy, akkor minden ellenséged kivágattatik.
Dicsőség az Úrnak! Nincs ellenség, aki megállhatna előtte! Ez az ígéret mindnyájunknak szól.
Krisztust évszázadokon keresztül várták, és ez a prófécia is végül beteljesedett.
Lukács 2,5–7.
5. Hogy beírattassék Máriával, aki néki jegyeztetett feleségül, és várandós volt.
Itt a „jegyeztetett feleségül” nem azt jelenti, hogy jegyese, hanem azt, hogy már
bejegyezték feleségnek. Józsefnek Názáretből Betlehembe kellett mennie a népszámlálás
miatt, mert József Betlehemben született, de Názáretben éltek. Mindenkinek el kellett menni a
saját városába beírattatni. Egy fiatalember megkérdezte tőlünk, hogy miért názáreti Jézus
Krisztusnak nevezik, ha Betlehemben született? Azért, mert Názáretben laktak, és ott fogant
meg Jézus. Názáretben fogant meg, és Betlehemben született, de attól függetlenül mindig a
názáreti Jézus Krisztus nevében imádkozunk. Tehát várandós volt Mária, és amikor útra
keltek, már a kilencedik hónap végén járt az ideje. Képzeljétek el, hogy ez a kicsi Betlehem,
ami Jeruzsálem közelében volt, ahova el kellett menniük, az 160 km-re volt. Képzeljétek el
ezt szamárháton a kilencedik hónapban megtenni! Milyen megpróbáltatás volt ez neki, de
Isten kegyelme és oltalma az élete felett volt, mert nem született meg útközben, hanem Isten
időzítésében született meg az Úr Jézus. Amikor beértek Betlehembe, már a szüléshez közeli
állapotban volt Mária.
6. És lőn, hogy mikor ott voltak, betelének az ő szülésének napjai.
7. És szülé az ő elsőszülött fiát; és bepólyálá, és helyezé Őt a jászolba, mivelhogy nem
volt nékik helyük a vendégfogadó háznál.
A népszámlálás miatt rengetegen mentek oda, és megtelt a fogadóház, ezért kellett
keresniük egy helyet, ahol megszülethet a gyermek. Még azt akartam hozzátenni, hogy József
nem vihette volna magával Máriát, hogyha nem lett volna a házastársa. Tehát Józsefnek és
Máriának kellett keresni egy helyet, és az istállóban találták meg a helyet. Megszületett a
drága Úr Jézusunk az Isten által rendelt időben, és helyen. Ez volt Efrata területén az a
Betlehem, ahol a pásztorok egy különleges nyájat neveltek. Innen vitték a jeruzsálemi
templomba a hibátlan bárányokat, hogy Istennek méltó áldozatot mutassanak be a papok, mert
ez volt leírva a törvényben. A 2Mózes 12,5-ben leírja az Ige, amit a törvény előír, hogy
milyen legyen az áldozati állat.
2Mózes 12,5.
5. A bárány ép, hím, egy esztendős legyen; a juhok közül vagy a kecskék közül
vegyétek.
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Tehát ezeknek az áldozati állatoknak tökéletesnek kellett lenni, épeknek kellett lenniük,
nem lehetett rajtuk semmi sérülés. A mezőn a pásztoroknak volt egy őrtornya, ahonnan
figyelték a nyájat, mert ez egy minőségi nyáj volt. Amikor egy kicsiny bárány megszületett,
bepólyálták gyolcsba és befektették pár órára a jászolba. Ezt azért tették, hogy a lába
erősödjön meg, nehogy agyontapossák a többiek. Így óvták a kicsi bárányokat a sérülésektől.
Ez egy előkép. Jézus előképe, aki tökéletes, hibátlan és szeplőtelen volt. Neki pont ott kellett
megszületnie azon a helyen, ahol évezredeken keresztül kiválasztották ezeket a tökéletes, ép
bárányokat az áldozatra. Amikor Jézus megszületett, akkor a drága Jézust, az Isten Bárányát
ugyanúgy pólyába tekerték, és ugyanúgy jászolba fektették, mint ahogy a bárányokat. Isten
minden egyes előképpel kijelenti, hogy a jászolban fekvő Báránya tökéletes, szent, bűntelen,
akin a bűnnek egyetlen nyoma sincs. Ezért lesz képes a világ bűneit magára venni. Isten így
tudta feláldozni értünk az egyszülött Fiát. Vagyis a jászolban fekvő kisded volt a jel a világ
számára.
Lukács 2,8–17.
8. Azon a vidéken pedig pásztorok voltak, akik kint a mezőn tanyáztak és vigyáztak
éjszakán az ő nyájuk mellett.
Tehát ők voltak a nyájat vigyázó pásztorok, és ott voltak a Betlehemhez közeli környéken,
ahol legeltették a nyájat.
9. És ímé, az Úrnak angyala hozzájuk jöve, és az Úrnak dicsősége körülvevé őket: és
nagy félelemmel megfélemlének.
10. És monda az angyal nékik: Ne féljetek, mert ímé, hirdetek néktek nagy örömet,
mely minden népnek öröme lészen:
11. Mert ma született néktek az Üdvözítő, aki az Úr Krisztus, a Dávid városában.
12. Ez pedig néktek a jele: találtok egy kisgyermeket bepólyálva feküdni a jászolban.
13. És hirtelenséggel jelenék az angyallal mennyei seregek sokasága, akik Istent
dicsérik és ezt mondják vala:
14. Dicsőség a magasságos mennyekben az Istennek, és e földön békesség, és jó akarat
az emberekhez!
15. És lőn, hogy mikor elmentek az angyalok őtőlük a mennybe, mondának a
pásztorok egymásnak: Menjünk el mind Betlehemig és lássuk meg e dolgot, amelyet az
Úr megjelentett nékünk.
16. Elmentek azért sietséggel, és megtalálák Máriát és Józsefet, és a kisgyermeket, aki
a jászolban fekszik vala.
Dicsőség az Úrnak! Tehát a pásztoroknak is egy angyal, és angyaloknak serege jelent meg.
Ők is megijedtek, hogy mi történt, és egy nagy dicsőség fogta körbe őket. Csodálatos jelet,
üzenetet kaptak az Úrtól. Mivel ezek a pásztorok ott voltak a közelben, ezért nekik volt
elsőként lehetőségük arra, hogy oda menjenek, és megtekintsék a jászolban fekvő Jézust. Nem
a keleti bölcsek mentek oda először, hanem a pásztorok, akik legeltették a nyájat. Azok az
egyszerű emberek mentek oda elsőként és megnézték Jézust. Jézus tanítványai is egyszerű,
bűnös emberek voltak, mégis őket fogta körbe Jézus, és vitte magával, és mindig tanította
őket.
17. És ezt látván, elhirdeték, a mi nékik a gyermek felől mondatott.
Elmentek, megnézték Jézust, de azt hirdették, amit az angyalok mondtak nekik. Tehát meg
is nézték, mert látni akarták, de a mennyei dolgot hirdették.
Ha megfigyeltétek, mindegyik történetben angyalok jelentek meg. Ez az átmeneti időszakban volt, ezért angyalok vitték az üzenetet az embereknek, nem a Szent Szellem által
kapták, ahogy mi. Mert ők még nem voltak újjászületve. Mi már a Szent Szellemtől kapunk
üzeneteket. Abban az időben csak a királyok, papok, és próféták kaptak üzenetet a Szent
Szellem által. Ámen. Köszönöm, hogy meghallgattatok!
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Pásztor: Ezt a gyönyörű tanítást két gondolattal szeretném kiegészíteni. Hoztam egy
térképet, hogy ti is lássátok, hogy hol van a két Betlehem. Názáret Izrael északi részén
található, Galilea területén. A Názáret melletti Betlehem, ami 11 km-re van tőle, az nincs is
kiírva ezen a térképen, de interneten megtaláltam, tehát ma is létezik. A másik Betlehem
pedig Jeruzsálem alatt 8 km-re van. Názáretből kellett 160 km-es utat megtenni szamárháton
Máriának a kilencedik hónapban. Ez egy nagy távolság, amire nem is gondoltunk. Egyébként
az nem egyedi dolog, hogy ugyanazon nevű településből kettő is van. Például Frankfurt, van
egy Frankfurt, és van a Frankfurt am Main, a Majna melletti Frankfurt. Több ilyen eset van,
hogy ugyanabból a településből kettő van.
Tegnap hallgatták a lányok Todd White tanítását, és Évi Szellemből vette azt, mert ő biztos
nem hallgatta, hogy az Igétől legyünk terhesek. Mária esetében azt jelenti, hogy ő elhitte, amit
az angyal mondott, és ő befogadta a természetfeletti magot, ami a testével egyesült, és
megfogant a magzat. Nekünk pedig a Márk 11,21–23 alapján kell az Igétől terhesnek lenni,
mert amikor valamit imádkozunk, valamit kérünk, vagy elrendelünk, akkor abban a
pillanatban hinnünk kell, hogy az megfogant a szellemi világban. Mert csak azt tudjuk
beszólítani a valóságba. Ahogy Mária befogadta az Igét, ez számunkra egy tanulság, hogy mi
is ugyanúgy befogadhatjuk az Igét, Isten ígéretét a különböző helyzetekre, és dolgokra. És
párhuzamosan működhetünk úgy, mint Mária a hitében, hogy napvilágot lát az a megoldás,
szent időzítésben. Ennyit szerettem volna hozzátenni. Úrvacsorára készült Évi.
Köszönjük a drága Szent Szellemnek, hogy munkálkodik több területen. Mellkas részen
volt egy gyógyító munka. A végtagokban több helyen, bokában, kézfejben, karban, vállban.
Ezeken a területeken munkálkodik a Szent Szellem jelen pillanatban.
A vasárnapi tanításról két mondatot engedjetek meg, aki nem hallgatta volna. Az
érzelmekről szólt a tanítás, és az érzelmek miatt van az ingadozás, a hullámzás. Az a helyzet,
hogy amikor levesszük az Igéről a figyelmünket és az érzelmekre fókuszálunk, hogy mit
érzek, ki bántott, hogy nézett rám, ez nem jó! Vagy pedig amikor valaki elégedetlen, akkor
alapjában véve elkezd zúgolódni. Tudjátok, hogy járt Izrael népe? A zúgolódás a pusztába
vitte őket negyven évre. Tehát veszélyes a zúgolódás, meg az elégedetlenség. Elégedetlenek
voltak: „nincs mit inni”, „nincs hús”. És Isten küldött nekik fürjeket, meg mindennap hullott a
manna. Teljes ellátásuk volt. A kősziklából víz fakadt. De elégedetlenek voltak. „Menjünk
vissza inkább Egyiptomba rabszolgának” – olvashatjátok az Igében, mert benne van. Tehát a
zúgolódás a pusztába vitte őket. Ez ma sincs másként. Hogyha valaki elégedetlen, belekerülhet a zúgolódás medrébe, az pedig tovább viszi a pusztaságba. Nagyon értékes tanítás volt ez.
Ági: Az Úrnak a különleges jelenléte árad ki – most, hogy az Úr születéséről volt szó, és
úrvacsorát vettünk. Az volt az Úr jelenlétében, hogy szeretlek, veled vagyok, vigyázok rád,
őrködöm feletted.
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.

9/10 — Bor Ferenc — Ságvári tanítások: http://bekevar.x3.hu/sagvar-hang.htm

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

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

