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A SZENT SZELLEM TEVÉKENYSÉGEI 
 Horváthné Éva élőben elhangzott tanításának nyers szövege 

KSZE Ságvár, 2021. 12. 10. 
 
Horváthné Éva: 
Drága mennyei Atyám, hálákat adunk Neked a mai összejövetelért! Köszönjük, hogy a Te 

dicsőségedben együtt lehetünk a drága testvéreimmel. Megáldom az életüket és köszönjük, 
drága Szent Szellem, hogy a mai napon is jelen vagy és munkálkodsz bennünk, Jézus 
nevében. Megáldjuk azokat is, akik nincsenek itt. Köszönjük az életüket és hisszük, hogy 
mindannyian épülünk a drága, szent Igédben, a szellemi fejlődésben. Köszönjük mennyei 
Atyám! Köszönjük a drága Úr Jézusunkat! Köszönjük, hogy Te adtad nekünk Őt, mennyei 
Atyám és Ő megváltott minket és az egész világot megváltotta. Köszönjük, hogy nagyon 
sokan csatlakoznak hozzá. Köszönjük, hogy meggyógyított minket a kereszten! Köszönjük, 
hogy szabadulást hozott nekünk, Jézus nevében! Köszönjük a drága Úr Jézusunknak, hogy 
örök életet szerzett nekünk. Köszönjük a drága Szent Szellemet is, akit elküldtél nekünk, 
mennyei Atyám és Ő most itt van a szívünkben, itt van a bensőnkben. Köszönjük, hogy 
mindig magunkkal vihetjük mindenhova, ahova csak megyünk és elvezet minket minden 
igazságra. Köszönjük, hogy Ő a mi életünk őrzője. Drága Szent Szellem, őrjáratot jársz a 
testünk határain és köszönjük, hogy megmutatod nekünk az igazságot, Jézus nevében. 
Áldottak vagyunk, köszönjük ezt neked, mennyei Atyám. Köszönjük, hogy a Te gyermekeid 
lehetünk és a menny királyságához tartozhatunk, mennyei állampolgárságunk van. Hálákat 
adunk ezért, mennyei Atyám! Köszönjük, hogy szoros közösségben lehetünk veled, mert 
újjászülettünk és újra közösségben vagyunk veled. Köszönjük, hogy nyelveken szólhatunk, 
mert csak Te tudod, hogy mit mondunk, mennyei Atyám és épülünk a nyelveken szólás által 
is, Jézus nevében. Hálákat adunk Neked, mennyei Atyám! Hálákat adunk, hogy jó dolgok 
történnek az életünkben. Bármilyen támadás, megpróbáltatás jön az életünkbe, mi Terád 
tekintünk és Te mindig velünk vagy, mert a Szent Szellem és az Úr Jézus is bennünk él. 
Teveled, együtt átmegyünk minden nehézségen. Dicsőséggel, mert győztesek vagyunk az Úr 
Jézus Krisztusban. Áldunk, dicsérünk, magasztalunk, mennyei Atyám, minden napon, Jézus 
nevében. Köszönjük a drága Szent Szellemet, aki a mai napon is vezeti a szolgálóját. 
Megnyitom a számat a Te Igéd szólására, mennyei Atyám, mert Te megtanítottál minket arra, 
hogy kimondjuk a Te szavaidat és azok élővé válnak, megérinti a szíveket, Jézus nevében. 
Köszönjük, hogy ezáltal épülhetünk és kijelentéseket, megértéseket kapunk a mai alkalom 
során is. Köszönjük a szolgáló angyalokat is, akik itt vannak és megtörünk minden ellenállást, 
megtörünk minden gonosz erőt. Kisöprünk ebből a házból és az életünk minden portájáról, 
Jézus nevében. Áldunk, dicsérünk, magasztalunk, mennyei Atyám, az Úr Jézus Krisztus szent 
nevében. Ámen. 

Átadjuk a mai alkalmat a Szent Szellemnek. Ő fogja szólni a szavakat rajtam keresztül, 
Jézus nevében. Ezért dicsérjük az Urat, hogy mindig felkészülve állhatunk Őelőtte és előtettek 
is, Jézus nevében. 

A Szent Szellemről szeretnék ma beszélni, hogy épülésetekre legyen. Tudjuk azt, hogy a 
Szent Szellem a Szentháromság harmadik személye. Most, hogy az Újszövetségben élünk, Ő 
irányít, vezet bennünket, és elvezet minket minden igazságra. Ki fogjuk bontani az Igéket. 
Először is arról szeretnék beszélni, hogy amikor az Úr Jézus itt járt a földön, Ő is a Szent 
Szellem által szolgált a tanítványai felé és felkészítette őket, hogy amikor Ő elmegy, el fogja 
küldeni a Vigasztalót, a drága Szent Szellemet, hogy az életünket irányítsa és megértéseket 
kapjunk általa. Mert amíg Jézus a földön élt, addig nem tudtak az emberek újjászületni és a 
Szent Szellem sem tudott munkálkodni bennük, csak egyes emberek voltak kiválasztva, 
ahogy elmondtam a múlt alkalommal is, hogy az Ószövetség alatt a Szent Szellem jött és 
ment. Isten kiválasztott embereket, akiket a Szent Szellem által irányított egy bizonyos ideig. 
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Bizonyos embereket, bizonyos ideig, egy bizonyos dologban, egy bizonyos munkára fogta 
őket. Az Ószövetségben jött és ment a Szent Szellem. Az Újszövetségben viszont a Szent 
Szellem bennünk él. Jézus ezt magyarázta meg a tanítványoknak, mielőtt elment a keresztre, 
feltámadt és megdicsőült. 

Ismerjük a Szent Szellemet. Ő egy olyan személy, aki bennünk lakik és meg kell ismer-
nünk alaposan. Egy házasságban is, vagy barátok között csak úgy tudjuk megismerni egymást 
ha együtt élünk vele. Mindennap találkozunk, mindent elmondunk egymásnak, megismerke-
dünk egymással. A Szent Szellemmel is meg kell ismerkedni. Ez csak úgy lehetséges, ha időt 
töltünk Ővele és az Igével. A Szent Szellem úgy tud megnyilvánulni az életünkben, hogy 
megmutatja nekünk az Igén keresztül az igazságot. A János 14-ből fogok tanítani nektek és 
kitérünk még más Igékre is. 

János 14,10–17. 
10. Nem hiszed-é, hogy én az Atyában vagyok, és az Atya én bennem van? A beszé-

deket, amelyeket én mondok néktek, nem magamtól mondom; hanem az Atya, aki én 
bennem lakik, Ő cselekszi e dolgokat. 

A Szent Szellem lakott Jézusban, az Atya Szelleme és Ő cselekszi a dolgokat. Amit Jézus 
tett a szolgálata során, gyógyított, szabadított, azt mind az Atya Szelleme által végezte, a 
Szent Szellem által. 

11. Higyjetek nékem, hogy én az Atyában vagyok, és az Atya én bennem van; ha 
pedig nem, magukért a cselekedetekért higyjetek nékem. 

12. Bizony, bizony mondom néktek: Aki hisz énbennem, az is cselekszi majd azokat a 
cselekedeteket, amelyeket én cselekeszem; és nagyobbakat is cselekszik azoknál; mert én 
az én Atyámhoz megyek. 

13. És akármit kértek majd az én nevemben, megcselekszem azt, hogy dicsőíttessék 
az Atya a Fiúban. 

14. Ha valamit kértek az én nevemben, én megcselekszem azt. 
Itt Jézus bemutatja, hogy a Szent Szellem vezeti, irányítja Őt. A Szent Szellem megjeleníti 

neki, ha például valaki beteg és akik hozzá mennek azok meggyógyulnak. Jézus nevében 
ezeket mi is meg tudjuk cselekedni, sőt, azt mondta, hogy még nagyobbakat is cselekszünk. 
Mindent, amit Jézus cselekedett, azt mi is meg tudjuk cselekedni. De nem a cselekedetekről 
szeretnék most beszélni, hanem amikor Jézus megígérte a Szent Szellemet, elmondta a 
tanítványoknak, hogy amikor Ő elmegy, akkor küld nekünk Vigasztalót, a Szent Szellemet, az 
Atya Isten Szellemét, aki Őbenne lakik, ugyanúgy bennünk is fog lakni. 

A János 17-ben, Jézus főpapi imájában is olvashatjuk, hogy kéri a drága mennyei Atyát, 
hogy úgy, ahogy Őbenne van Jézus és Jézusban is az Atya, ugyanúgy mi is Őbenne leszünk és 
Ő is mibennünk. Keressétek meg az Őbenne Igéket, mert mélyebben meg fogják világítani 
nektek ezeket a dolgokat. 

16. És én kérem az Atyát, és más vígasztalót ád néktek, hogy veletek maradjon mind-
örökké. 

17. Az igazságnak ama Szellemét: akit a világ be nem fogadhat, mert nem látja Őt és 
nem ismeri Őt; de ti ismeritek Őt, mert nálatok lakik, és bennetek marad. 

Itt még úgy mondja az Írás, hogy nálatok fog lakni, tehát még nincs bennük, mert ezt még 
Jézus mondja a tanítványoknak. 

János 14,16–17. Egyszerű fordítás 
16. Én pedig kérni fogom az Atyát, és ő egy másik Segítőt küld nektek, aki örökre 

veletek marad. 
 17. Ő az Igazság Szelleme, akit a hitetlenek világa nem tud befogadni, mert ők nem 

látják, és nem ismerik fel. Ti azonban megismeritek és felismeritek őt, mert veletek 
együtt fog lakni, sőt bennetek él majd. 
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Tudjuk, hogy annak a Szelleme lakik bennünk, aki feltámasztotta Jézust a halálból. Ezt 
nézzük meg a Róma 8,11-ben. 

Róma 8,11. 
11. És ha annak a Szelleme lakik bennetek, aki feltámasztotta Jézust a halálból, 

ugyanaz, aki feltámasztotta a Krisztus Jézust a halálból, megeleveníti a ti halandó 
testeiteket is az Ő tibennetek lakozó Szelleme által. 

Ez az Ige is alátámasztja, hogy a Szent Szellem bennünk lakik. Ő ugyanaz a Szellem, aki 
Krisztust feltámasztotta a halálból. A János 14,16-ban azt írja, hogy a Szent Szellem a 
Vigasztaló, a Szent Szellem a Segítő. A segítő görög megfelelője paroklétosz, a jelentése 
beszélni valakihez, segítséget hívni, jogitanácsadó, védőügyvéd, meghatalmazott, szószóló, 
az, aki előlép a másik nevében, egy képviselő, ahogy például mi Jézus nevében lépünk, 
bátorító, biztató. Jézus egy segítőt küld nekünk, aki bennünk él. Nagyon fontos, hogy ezt 
megértsük. Amíg Jézus élt a földön, addig Ő volt a mi segítőnk, a szószólónk, a védelmünk, 
de most már a Szent Szellem végzi ezeket a munkákat. Ahogy Jézus ezeket véghezvitte a 
földön, hogy segítette, gyógyította az embereket, szószólójuk volt, tanácsadójuk volt, 
esedezett értük, most ugyanúgy a Szent Szellem esedezik értünk az Atyához. Ő egy 
helyettesítő. Ő most a képviselőnk. Isten egy másik személy képviseletében van itt, a földön. 
Azt mondta Jézus, hogy küldök egy másik személyt, aki ugyanazt megcselekszi, mint én. 
Ahogy Jézus itt volt testben a földön, ugyanazt most megcselekszi a Szent Szellem. 

Ahogy mondtam a Szentháromságot, Atya, Fiú, Szent Szellem, ahol az egyik van, ott van 
a másik kettő is. Mindig együtt van mind a három. Azt mondja, hogy a Szentháromság egy 
Isten. Mind a három egy személyben van. Most a Szent Szellem van itt a földön.  

Mindörökké bennünk él, írja az Ige. Amikor újjászületünk, befogadjuk az Úr Jézust, utána 
Szent Szellem keresztséget veszünk és mindörökké bennünk él. Az újjászületést is a Szent 
Szellem végzi el. Ha bennünk él a Szent Szellem, akkor nem kell félnünk semmitől, egy 
ellenünk készült fegyver sem lesz jó szerencsés. 

Egy példa jutott eszembe, amikor Gadarába ment Jézus a tanítványokkal. Egy gadarai 
örültről van szó, aki a temetőkbe járt, nagyon rossz dolgokat tett. Olyan gonosz erő volt 
benne, hogy hiába bilincselték meg, széttépte a bilincseit, egyszerűen nem tudták lefogni. Ez 
az ember, amikor meglátta Jézust, rögtön odament hozzá, hogy szabadítsa meg. A gonosz 
szellem mindjárt azt mondta Jézusnak, hogy miért kínzol engem, mert Jézus azt parancsolta, 
hogy hagyja el azt a testet, távozzon abból a testből. Jézus ezt a Szent Szellem ereje által tette. 
Ő csak szólt egy szót és máris eltűnt a gonosz erő. Ez ugyanúgy volt Péter anyósánál is, szólt 
a láznak és az eltávozott. Isten ereje által tette ezeket a dolgokat, a kimondott szavak által és 
hit által.  

Az igazság Szelleme. A Szent Szellem soha nem fog tisztességtelenségre, csalásra, rágal-
mazásra, pletykálkodásra, hamis bizonyságtételre vezetni minket, hanem csak jó dolgokra. Ő 
az igazság Szelleme. Ő csak az isteni dolgokra fog rávezetni minket, hogy azt tegyük, amit 
Jézus tett itt a földön. Gyógyított, szabadított, szeretett. Az Ő szeretetét adta nekünk. A Szent 
Szellem ezekre buzdít bennünket. Ő az Igazság Szelleme, amit a világ nem kaphat meg, mert 
nem ismeri Őt. A hitetlenek nem kaphatják meg, mert elutasítják Jézust. Megszabadította 
Jézus az egész világot, de akik elutasítják Jézust, nem kaphatják meg a Szent Szellemet.  

A drága Szent Szellem mindenre megtanít minket az Igéje által. Ha foglalkozunk vele, ha 
belemélyedünk az Igébe, Ő meg fog minket tanítani mindenre, és a mindennapjainkban 
fogjuk tapasztalni, hogy ez így van. Ha az Igével foglalkozunk, akkor el fog vezetni minket 
minden igazságra, mert Isten Igéje igazság, Jézus nevében. Ő emlékeztet minket mindenre. A 
János 14,26-ban azt mondja Isten Igéje: 

János 14,26.  
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26. Ama Vigasztaló pedig, a Szent Szellem, akit az én nevemben küld az Atya, Ő 
mindenre megtanít majd titeket, és eszetekbe juttatja mindazokat, amiket mondottam 
néktek. 

A négy Evangéliumban tudjátok tanulmányozni, hogy amire Jézus tanította a 
tanítványokat, azt mind mi is megtanulhatjuk, és abban élhetünk. Ha valamilyen helyzetbe 
kerülünk és másoknak prédikálunk, eszünkbe fogja juttatni mindig Isten Igéjét, be tudjuk 
bizonyítani azt, hogy valóságos dolgokat mondunk. Újjá kell születni, mert fontos az, hogy 
Isten királyságába tartozzanak az emberek, ezért segíteni kell őket. Elvezet minket minden 
igazságra. Nagyon fontos, hogy megértsük ezeket a Szent Szellemtől tanult dolgokat. 
Köszönjük a Szent Szellemnek, hogy Ő létezik és velünk van minden napon.  

Bor Ferenc: 
Szeretettel köszöntelek benneteket. Ma három kis morzsával, három kis üzenettel 

készültem. Hálát adok az Úrnak, hogy ma kaptunk egy visszajelzést a múltkori tanításról, 
hogy milyen jó volt hallani új dolgot, hogy a szolgálók az öt ujjhoz vannak hasonlítva, meg 
mit jelent a füstölgő kemence és a tüzes fáklya. Látjuk, hogy nem haszontalan, hogy tanítunk 
az általunk tanultakból, és közzétesszük az interneten a nyilvánosság előtt.   

Ma a keresztségekről, az első újjászületésről és a szellemi éhségről szeretnék nektek szólni.  
�Első téma a keresztség. A mi Károli Bibliánk a keresztség szót használja, az Egyszerű 

fordítás a bemerítkezést ugyanezen a helyen, mind a kettő ugyanazt jelenti. A görögben a 
babtizo szó alámerítést jelent. Ha most vízről van szó, akkor nem megöntöznek valakit vízzel, 
hanem alámerülést jelent. Készítettem egy kis táblázatot, amiben összefoglaltam, amik a 
tanításokban, a leckékben különböző helyeken vannak, így az áttekintés sokkal könnyebb lesz 
és sokkal egyszerűbb, érthetőbb lesz. (Ez a táblázat a végén található.) A Zsidó 6,2. többes 
számban említi a keresztséget, ami azt jelenti, hogy többfajta keresztség van. A táblázatnak 
van négy oszlopa, az első oszlopban három tényező szerepel, amelyik mindenfajta 
keresztségnél megtalálható. Az első tényező a bemerítő, a második a személy, és a harmadik 
pedig egy elem. A következő oszlopban van az újjászületés. Az újjászületésnél a Szent 
Szellem a bemerítő, a személy az elveszett ember, és az elem, amibe bemeríti az illetőt, az 
pedig Krisztus Teste. Az 1Korinthus 12,13. Igét olvassuk el, az egyszerű fordításból. 

1Korinthus 12,13. Egyszerű fordítás 
13. Mert bennünket zsidókat és nem zsidókat, rabszolgákat és szabadokat ugyanaz a 

Szent Szellem egyesített egyetlen Testté, amikor bemerítkeztünk, és ugyanazt a Szent 
Szellemet ittuk.  

Itt a sorok között el van rejtve, hogy a Szent Szellem merít be Krisztus Testébe, és ez az 
újjászületés. Az újjászületés megváltoztatja az ember természetét, és előjön a Szellem kilenc 
gyümölcse. Az újjászületés a kereszténnyé válás egyetlen módja. Az újjászületést még a kút 
vizéhez is hasonlítják, hogy ez életet ad a számunkra. A harmadik oszlopban a Szent Szellem 
keresztség található. A bemerítő Jézus, a személy az újjászületett hívő. Ezt kiemeltem dőlt 
betűkkel, hogy nem akármilyen emberről van szó, hanem az újjászületett hívőről, mert csak 
az veheti a Szent Szellemet. Az elem, amibe a bemerítés történik, az a Szent Szellem. Jézus 
bemerít a Szent Szellembe, ami megváltoztatja a hívő képességét és elkezdenek nála működni 
a szellemi ajándékok. Az előbb a kutat említettem, most pedig a folyam vizét említem 
példaként, ami életet hoz mások számára. Azon túlmenően, hogy bemerítkeztünk a Szent 
Szellembe, Jézus a Szent Szellem tűzébe is bemerít bennünket, ami eltávolítja az életünkből a 
tisztátalan dolgokat. Ugyanis az elménk és a test cselekedetei az újjászületést követően nem 
lesznek azonnal tiszták. Ez a tűz egy megtisztító folyamat az elmének és a testnek, amit 
folyamatos megszentelődésnek is nevezünk. Itt meg kell említenem, hogy van az 1Korinthus 
3-ban egy idővégi tűz, ami nem azonos ezzel a tűzzel. Az idővégi tűz arról szól, hogy az idők 
végén meg lesz próbálva a munkánk. Aki pozdorjára épített, a pozdorja elég, aki szilárd 
talajra épített, az meg fog állni. A pozdorja azt jelenti, hogy nem igei dolgokra épített valaki. 
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1Korinthus 3,13–14. 
13. Kinek-kinek munkája nyilván lészen: mert ama nap megmutatja, mivelhogy 

tűzben jelenik meg; és hogy kinek-kinek munkája minémű legyen, azt a tűz próbálja 
meg. 

14. Ha valakinek a munkája megég, kárt vall. Ő maga azonban megmenekül, de úgy, 
mint aki tűzön ment keresztül. 

Visszatérve a Szent Szellem tüzére, olvassuk el a Lukács 3,16-ot.  
Lukács 3,16. Egyszerű fordítás 
16. János azonban világosan megmondta nekik: Látjátok, én vízbe merítelek be 

titeket, de jön majd valaki, aki sokkal hatalmasabb nálam. Még arra sem vagyok méltó, 
hogy a saruját levegyem a lábáról. Ő majd Szent Szellembe és tűzbe fog bemeríteni 
titeket. 

A következő oszlopban a vízkeresztség található. A bemerítő általában egy szolgáló, a 
személy egy újjászületett hívő, mert ha nincs újjászületve, csak annyi történik, hogy száraz 
emberből vizes ember lesz. Az elem pedig maga a víz, amibe a bemerítés, alámerülés történik. 

Máté 3,11. Egyszerű fordítás 
11. Én vízbe merítem be azokat, akik megváltoztatják a gondolkodásukat és 

visszatérnek Istenhez. De aki utánam jön, annyival hatalmasabb nálam, hogy még arra 
sem vagyok méltó, hogy a saruját levegyem. Ő majd Szent Szellembe és tűzbe merít be 
titeket. 

A bemerítés alámerülést jelent. A szellembe történő alámerülés egy szellemi dolog, nem 
fizikai, de akkor is bemerítkezünk, ha a Szent Szellemről van szó. A vízkeresztségnél a 
Keresztelő János szerinti vízbe való bemerítés annak a kifejezése, hogy az ember őszintén 
Istenhez akar fordulni. Visszatérve a Szent Szellem keresztséghez, itt említettem azt, hogy a 
Szent Szellembe való bemerítés megváltoztatja a képességeinket, és nem a fizikai 
képességeinkre hagyatkozunk, hanem Isten képességeire és elkezdenek működni a szellemi 
ajándékok. 

Az 1Korinthus 12-ben, 7-től 11-ig találjátok meg a szellemi ajándékokat, kilenc ajándék, 
három csoportra osztva.  

1Korinthus 12,7–11. 
7. A Szellem mindennkinek ad kijelentést, mégpedig épülésre. 
8. Némelyiknek ugyanis bölcsességnek szava adatik a Szellem által; másiknak pedig 

ismeret szava ugyanazon Szellem szerint; 
A kijelentés ajándéka, Isten szeme. A bölcsesség szava, az ismeret szava és a szellemek 

megkülönböztetése. 
9. Egynek hit ugyanazon Szellem által; másoknak pedig gyógyítások ajándékai azon 

egy Szellem által; 
Az erő ajándékok: Isten keze. A speciális hit, a gyógyítások ajándéka és a csodatévő erők. 
10. Némelyiknek csodatévő erőknek munkái; némelyiknek meg prófétálás; néme-

lyiknek pedig szellemek megkülönböztetése; másiknak nyelvek nemei; másnak pedig 
nyelvek magyarázata. 

11. De mindezeket egy és ugyanaz a Szellem cselekszi, mindenkinek osztogatván kü-
lön, amint akarja. 

A hangzó ajándékok, Isten szája. A prófétálás ajándékai, nem a próféta hivatala, össze ne 
keverjük a kettőt, a nyelvek nemei és a nyelvek magyarázata. Ahhoz, hogy hatékonyak 
legyünk, szükségünk van mind a Szellem gyümölcseire, mind a Szent Szellem ajándékaira. 
Tanulmányozzátok a táblázatot, hiszem, hogy segít jobban áttekinteni ezeket a dolgokat.  

�A második téma az első újjászületés. Olvassuk el a János evangélium 20. fejezetében a 
21-es 22-es versekben, az Egyszerű fordítás szerint! 

János 20,21–22. Egyszerű fordítás 
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21. Ezután Jézus újra azt mondta nekik: Békesség! Ahogyan engem elküldött az 
Atya, most én is úgy küldelek el titeket. 

22. Rájuk lehelt, és ezt mondta: Fogadjátok be a Szent Szellemet! 
Jézus a feltámadása után megjelent a tanítványoknak. Nagyon fontos, ahogy az első szó, az 

Egyszerű fordításban szerepel, ahogyan elküldött engem. Hogyan küldte el Jézust az Atya? A 
Szent Szellemmel felszerelve küldte el. Erővel és képességgel felszerelve. Jézus a 
tanítványait, és bennünket is ugyanúgy akar kiküldeni, erővel felszerelve. Képességgel 
felszerelve, de ehhez újjá kell születni. Az újjászületés alkalmával pedig, a Szent Szellem 
bemerít Jézusba, mint az előbb hallottátok. Ennél az Igénél a tanítványok újjászülettek, de 
Jeruzsálemben maradtak, várva a Szent Szellemre. Az újjászületés által már az övék volt a 
Szent Szellem, vagyis a kút vize, de pünkösdkor egy sokkal nagyobb megtapasztalásban 
részesültek. Ugyanis a Szent Szellem keresztség után szabadult fel az, ami már bennük volt az 
újjászületés által. Logikus, hogy a János 20,22-ben az újjászületésről van szó, mert csak utána 
lehet venni Szent Szellemet. Meggyőződésem az, hogy itt Jézus a Szent Szellembe merít be, 
és ez az újjászületésre utal. Van egy ének, ti is ismeritek, hogy a Szent Szellem rád száll a 
magasból. A Szent Szellem nem a mennyből fog rád zuhanni, mert Ő bennünk lakozik. A 
„rád száll”, csak egy kifejezése az érzékelésnek, a szellemi érzékelésnek.  

�A harmadik gondolatsor a szellemi éhség. A Biblia említi több helyen is a tejet és a 
kemény eledelt. Az 1Korinthus 3,2-ben van az egyik Ige, amit felolvasok.  

1Korinthus 3,2. 
2. Tejnek italával tápláltalak titeket, és nem kemény eledellel, mert még nem 

viselhettétek volna el, sőt még most sem viselhetitek el: 
A másik Ige pedig a Zsidó 5-ben található. 
Zsidó 5,12–14. 
12. Mert noha ez idő szerint tanítóknak kellene lennetek, ismét arra van szükségetek, 

hogy az Isten beszédeinek kezdő elemeire tanítson valaki titeket; és olyanok lettetek, 
akiknek tejre van szükségetek és nem kemény eledelre. 

13. Mert mindaz, aki tejjel él, járatlan az igazság beszédében, mivelhogy kiskorú: 
Ez a kiskorúság a szellemi növekedésre vonatkozik. 
14. Az érettkorúaknak pedig kemény eledel való, akik érzékeiket a gyakorlat során 

kifejlesztették a jó és a rossz megkülönböztetésére. 
Nagyon egyszerűen elmagyarázza ez a szolgáló, hogy mi a különbség a tej és a kemény 

eledel között. A tej egy megemésztett termék. Gondoljatok a tehénre, ami a mezőn legel. 
Megeszi a füvet és a végtermék a tej. Amikor egy szolgáló tanítja a nyájat, akkor ő 
megemészti azt a tanítást, azt az igesort, és igazából a nyájnak tejet ad át. Akkor mi a kemény 
eledel? A kemény eledel az, amikor magadnak készíted el fizikai szinten például a sült sonkát, 
tojással. Amikor az Ige élővé válik a számodra, az jelenti a kemény eledelt. Mindenkit 
buzdítok, hogy mélyedjen bele az Igébe, elmélkedjen rajta, és akár magának írjon ki 
kijelentéseket, mert sajnos idővel azok elszállnak, és a feledés homályába merülnek. Ha van 
tej és van kemény eledel, akkor szükségünk van éhségre, szellemi éhségre. A szellemi éhség 
egy erős vágyat jelent, olyan erős vágyat, mint aki több napig nem evett és nem ivott, és 
fizikai szinten jelennek meg ezek az éhségek. Jézus a feltámadása után megjelent a tizen-
kettőnek, majd ötszáz főnek. Ezt írja a Biblia, az 1Korinthus 15-ben és itt Jézusról van szó: 

1Korinthus 15,5–6. 
5. És hogy megjelent Kéfásnak; azután a tizenkettőnek; 
6. Azután megjelent több mint ötszáz atyafinak egyszerre, kik közül a legtöbben mind 

máig élnek, némelyek azonban el is aludtak;  
Ha megnézzük a pünkösdi eseményeket, a pünkösd előtti várakozásban, abban a tíz napban 

mégiscsak százhúsz fő volt együtt, egységben, akik imádkoztak. A többiekben nem volt meg 
az az erős vágy, vagy fontosabb dolguk akadt. Nem volt mindenkiben az az erős vágy, hogy 
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Jézus utasítását betartsák, hogy maradjatok együtt, amíg el nem jön a Szent Szellem. A Máté 
6,33‒34. szól arról, hogy az Urat tegyük az első helyre. Az Egyszerű fordításból fogom 
felolvasni. 

Máté 6,33–34. Egyszerű fordítás 
33. Isten Királyságával és azzal törődjetek, amit Isten igazságossága kíván, erre 

törekedjetek mindenek előtt! Isten pedig majd törődik azzal, amire szükségetek van. 
34. Ne aggódjatok tehát a holnap miatt! A holnap majd magával hozza az új gon-

dokat és az új megoldásokat is. Minden napnak elég a maga gondja-baja. 
A mi fordításunk azt mondja, hogy keressétek először Isten országát. Az Egyszerű 

fordításból sok minden kiviláglik. Ha valakit elhívott Isten szolgálatra, vagy egy feladat 
elvégzésére, és ha ő az életét vagy az idejét feláldozza, akkor úgy kellene bíznia Istenben, 
mint a munkahelyi munkáltatóban, hogy megkapja a bérét. Ha valaki Istennek szolgál, akkor 
Isten a munkáltatója, és Isten neki ugyanúgy megígérte, hogy betölti a szükségét. A 34-es vers 
sokkal kifejezőbb az Egyszerű fordításban, mint a mienkben, mert nem csak azt mondja, hogy 
jönnek új gondok holnap, hanem hozzáadja Isten az új megoldásokat is.  

�Az üzenet további része nem a jelen lévőknek szól, hanem Krisztus Testének van 
címezve, de fontos, hogy ez kimenjen a hallgatóság felé.  

Isten kegyelméből több munkacsoport vezetője vagyok, ezáltal sok életre van rálátásom. 
Ez a feladatkör felelősséggel jár, mint minden más egyébként, és egy alkalommal az 
elöljáróink tájékoztatást kértek, hogy ezekben a munkacsoportokban, a különböző személyek 
hogyan végzik a munkájukat. A Bibliaiskola is foglalkozik a félreértelmezésekkel, és ezek 
közé tartozik az is, amikor arról beszélünk, hogy az Úr legyen az első az életünkben. A 
legtöbb hívő a szavaival első helyre teszi Istent, azt mondja a szájával, hogy énnálam első az 
Isten, de sajnos a cselekedetek már nem ezt mutatják mindenkinél. Segítene nekik a 
tisztánlátásban, ha összehasonlítanák az Úr dolgaihoz és a munkahelyhez való hozzáállásukat, 
mert ez egy tiszta képet adna. Például, ami a munkahelyen nem megengedhető, azt az Úr 
dolgaiban sem lenne szabad eltűrni. A munkahelyre az emberek, a keresztények is időre 
mennek, de néha mit mondanak? Jaj, nem tudok most gyülekezetbe menni, vagy félreteszi az 
Úr dolgát, amit neki határidőre be kellene fejezni. Ezekben a munkacsoportokban olyanok 
vannak, akik határidőre gépelnek, szöveget fésülnek, és amikor megcsúszik valaki, akkor a 
következő láncszemnek sok problémát okoz, mert kiesik abból a munkatempóból, 
ütemezésből, és már volt néhány ilyen eset.  Ha nem úgy kezelik az Úr dolgait, mint a 
munkahelyi dolgokat, akkor nincs meg az egyensúly. Ha az Úr az első, akkor ezt is legalább 
olyan szinten kellene kezelni, mint a munkahelyet. Amit az ember a munkahelyen nem enged 
meg, azt az Úr szolgálatának a dolgaiban sem szabadna megengedni. Már öreg róka vagyok 
az Úrban és sajnos tudok olyan szolgálóról, evangélistáról, aki megnyitotta az alkalmat egy 
közeli településen, voltak sokan, hiszen a nyitó alkalomra általában sokan jönnek. A 
következő alkalommal, ami ki volt hirdetve egy héttel későbbre, hogy jön a pásztor és szolgál, 
a gyülekezet összejött, de a pásztor sehol. Ezek nagyon durva dolgok, és mekkora csalódás 
érhette azokat, és mindjárt levonták a következtetést erről az egyházról, és nem a jó 
következtetést. Ha a munkahelyre sem a maradék idejüket fordítják a szentek, akkor az Úrra 
sem azt az időt kellene fordítani, ami majd marad a nap végén. Vannak, akiket a 
jóhiszeműségük miatt használnak ki az emberek, a családtagjai, vagy az ismerősei, és 
visszaélnek a jóindulatukkal, bár ebben az érintett is bizonyos mértékben szerepet játszik, 
mert beleegyezik, hozzájárul, ha másképp nem, hallgatólagos magatartással. Nem is a 
szavával mondja ki, hogy jól van, rendben van, belemegyek ebbe a dologba, és nagyon sok 
nagypapa, nagymama jár így. Az egyszeri pásztor asszony, aki szintén nagymama, meg-
mondta a lányának, hogy lányom, ne nekem szülj gyereket, hanem saját magadnak! Mert a 
lánya már unta a gyereket, és nem volt hajlandó magával vinni a boltba, erre meg arra, mint 
egyéb más anyuka viszi. Nem családellenes vagyok, szeretném leszögezni, csak a helyes 
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mértékre szeretném felhívni Krisztus Testének a figyelmét. Amit nem engedhetnek meg a 
szentek a munkahelyükön, azt nem engedhetnék meg az Úr dolgaiban sem. Ez egy 
viszonyítási arány, és ez segít az egyensúlyt megtartani. Amikor a keresztények döntenek 
valamiben, akkor mindig meg kellene vizsgálni a Máté 6,33-at, hogy Isten van-e az első 
helyen. Egy hívő az Istentől kapott hatalmával elrendelheti a saját életére, a családja életére, a 
gyülekezete életére, hogy mindennek Jézushoz kell igazodni. Mindennek, kivétel nélkül. Nem 
könnyű dolgok ezek, tudom, de nem szabad a láthatókra sem nézni. A Biblia azt mondja, 
hogy ne a láthatókra nézzünk. Nézzünk Isten ígéreteire, az Ő Igéjére, és ahogy hallottátok a 
pásztorotoktól, hogy a Szent Szellem vezetésére kellene hagyatkozni minden kereszténynek, 
mert Ő vezet el az igazságra, Ő vezet el az úton, és a számunkra is ez a legjobb! Nekünk 
hívőknek mindig Isten akaratát kellene betölteni. Persze ez nem mindig sikerül tökéletesen, 
hozzáteszem egyikünknek sem, de arra kellene törekednünk, hogy Isten akaratát töltsük be. 
Meg is lehet minden reggel kérdezni az Úrtól, hogy Uram, mai napra mi a Te akaratod a 
számomra? Amikor Isten akaratában vagyunk, akkor vagyunk a legnagyobb biztonságban, a 
legnagyobb védelemben, mert akkor tudunk bebújni Isten védőszárnyai alá.  

�Még egy bizonyságot szeretnék felolvasni, egy levélrészletet, ma érkezett, nagyon 
szívhez szóló, zsebkendőt készíthettek. Ez egy válaszlevél, börtönből jött. Nekem írja, hogy 
„azt írod a leveledben nekem, hogy az Úr olyan kapcsolatokat épít ki a számomra, ami a 
segítségemre lesz mindenben.” Én erre azt írom, hogy „számomra az Úr megadta már veled 
és Évivel ezt a kapcsolatot, amit álmomban sem hittem, hogy valaha is fog még törődni velem 
bárki is. Mert a törődés és a szeretet mindennél többet ér a számomra. Sajnos a börtönben 
kellett arra rájönnöm, hogy mindig a pénzemért szerettek, törődtek velem, de ahogy 
bekerültem a börtönbe, még az a kevés ember is, aki kihasznált, elfordult tőlem. De én tudom 
és hiszem, hogy minden okkal történik és nincsenek véletlenek. Az Úr utat mutatott felétek, 
és én erről az útról nem térek le. Hiszem, hogy a szabadulásom után is tarthatjuk a 
kapcsolatot, és járhatok hozzátok a gyülekezetbe.” Ilyen szívhez szóló levelet nekünk még 
nem írt senki. Még az újságba is érdemes lesz beletenni. Egy börtönben lévő hívő mennyire 
tisztán látja a helyzetét, és hogy mások ne essenek ebbe a hibába. Ámen. 

Köszönöm, hogy meghallgattatok! 
Horváthné Éva: 
Egypár gondolatot mondanék ahhoz, amikor a tanítványoknak várakozniuk kellett pün-

kösdre. Az volt az első pünkösd, amikor a Szent Szellem lejött a földre, amikor a Segítő lejött. 
Jézus felment, a Segítő lejött. Jézus, amikor rálehelt a tanítványokra, az akkor történt, amikor 
Jézus meghalt, és feltámadt. Tehát megdicsőült testben volt, már nem földi testben és 
megjelent a tanítványoknak. Többször, többhelyen megjelent Jézus, amikor még nem 
emeltetett fel a Mennybe, ez abban az időszakban történt. Akkor is még tanította a 
tanítványokat. Apostolok cselekedetei 1-ben, itt mondja Jézus a tanítványoknak, a 1. verstől 
olvasom: 

Apostolok cselekedetei 1,1–4. 
1. Első könyvemet írtam, Theofilus, mindazokról, amiket kezdett Jézus cselekedni és 

tanítani,  
Jézus mind a mai napig tanít minket, ezt tudni kell. 
2. Mind a napig, melyen fölviteték, minekutána parancsolatokat adott a Szent 

Szellem által az apostoloknak, akiket választott magának.  
Mielőtt felemeltetett, a feltámadásában mondta: 
3. Akiknek az Ő szenvedése után sok jel által meg is mutatta, hogy Ő él, negyven 

napon át megjelenvén nékik, és szólván az Isten országára tartozó dolgokról. 
Isten országáról szóló dolgokról még mindig tanította a tanítványokat negyven napon át, 

amikor megjelent nékik.  
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4. És velük összejövén, meghagyá nékik, hogy el ne menjenek Jeruzsálemből, hanem 
várják be az Atyának ígéretét, melyet úgymond, hallottatok tőlem: 

Az a tíz nap, amikor a Szent Szellemre várni kellett, hogy jöjjön a Segítő. Ez a felsőházban 
történt, ahol százhúszan imádkoztak együtt. Ötszáz emberről beszéltünk az előbb, ötszáz 
tanítványról, de abból háromszáznyolcvannak más dolga akadt, ezért nem imádkoztak együtt, 
csak a százhúsz imádkozott együtt, és várták a Szent Szellem eljövetelét, kitartóan. Igazából 
nem tudták, hogy mi fog történni, ahogy mi sem tudtuk azt, hogy van újjászületés, csak 
hallottunk róla. Szent Szellem keresztség, vagy nyelveken való ima. Meg van írva az Írásban, 
hogy van nyelveken imádkozás, sőt, Mária, Jézus anyja, ott várt tíz napig és imádkozott a 
százhúsz emberrel. Jézus anyja is nyelveken szólt, amikor a Szent Szellem rájuk szállt, és 
nyelveken szóltak. Ott volt Mária, és ezzel nem bántunk felekezeteket, csak vannak olyan 
felekezetek, ahol nagyon „máriásak”, és ott erről nem tanítanak. Nem tanítanak a nyelveken 
szólásról, a Szent Szellem munkájáról, de Mária is ott volt, és Mária is nyelveken szólt. Ő is 
várta, hogy eljöjjön a fia, Jézus helyett a Szent Szellem, a Vigasztaló, a Segítő, a Szószóló. 
Ezt szerettem volna csak elmondani, hogy együtt várták ott. A nyelvek imájáról is nagyon jó 
tanítás folyik. Majd arról is fogunk nektek tanítani. Azt az erőt, ami Jézusban volt, kapták 
meg, amikor a Szent Szellem eljött az első pünkösd napján. Mert azt mondja az Apostolok 
cselekedetei 1,8-ban: 

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

tanúim úgy Jeruzsálemben, mint az egész Judeáben és Samariában, és a földnek mind 
végső határáig. 

Ámen. Azt az erőt megkapják, és nemcsak Jeruzsálemben, ahol a Szent Szellem rájuk 
szállt, hanem az egész világon, mert amíg Jézus itt járt a Földön, ha én, akkor akartam Őt 
hallani vagy oda akartam menni, megérinteni a ruhája szegélyét, hogy meggyógyuljak, akkor 
oda kellett utazni. De most nem kell sehova sem utaznunk, mert a Szent Szellem itt lakik 
bennünk, és megtörténhetnek a csodák, Jézus nevében. Halleluja! Él az Úr! Köszönjük a 
Szent Szellem munkáját, Jézus nevében, hogy munkálja a szívünket!  

Bor Ágnes: 
Itt volt az Apostolok Cselekedeteiben, hogy várták a Szent Szellemet, de mégiscsak 

százhúszan voltak és nem többszázan vagy többezren, mint amikor még Jézust követték a 
tanítványok. Egy tanításban hallottam, nem tudom, hogy hol és mikor, hogy vajon miért 
maradtak csak százhúszan? Lehet, hogy valaki megunta a várakozást és feladta és azt mondta, 
itt úgysem történik semmi, és elment haza. Lehet, hogy valakinek tényleg fontosabb dolga 
akadt, ahogy itt elhangzott a mai napon vagy valami más oka volt, vagy egyszerűen nem 
foglalkozott vele, nem volt fontos a számára, és el sem ment. Igazából nem tudjuk, hogy miért 
csak százhúszan voltak, de a mag az ott maradt. Aki kitart, az megmarad, azt megtartja az Úr! 
Azt megtartja a hite, aki kitart, az arat, mert az aratáshoz is türelem kell és kitartás meg hit. 
Ne adjuk fel! Az a lényeg. Akkor is tartsunk ki, ha a körülmények az ellenkezőjét mutatják, 
akkor is várjuk meg az aratást! Ámen. 

Horváthné Éva: 
Azt mondja a János 20,22, hogy Jézus rájuk lehelt. A Szent Szellemtől azt kaptam, hogy 

amikor az Isten az élet leheletét lehelte az emberbe, az egy párhuzam, hogy Jézus is úgy 
lehelte rájuk, és ezért élővé váltak, tehát újjászülettek. El lehet rajta gondolkodni, hogy így 
van vagy nem így van. Az Úrtól kaptam, a Szent Szellemtől. 

Bor Ágnes: 
Igazából Ádámba is Isten lehelte az élet leheletét. Az isteni fajta élet leheletét lehelte 

Ádámba az Úr. Ámen. 
Ő is élő szellemmé vált.  
Mindenkibe Isten leheli az életet, akik meg újjászületnek, azokba az Ő örök életét leheli. 
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Horváthné Éva: 
A feltámadás időszakban történt, mondtam, és mivel Jézus volt az elsőszülött a halottak 

közül, és ezért Ő rálehelt a tanítványokra. Tehát élővé válhattak. Ámen. 
 

 
Az embereknek csak a földi életük során van lehetőségük megtenni, hogy újjászülessenek. 

Mert olvashatjuk a Lázár és a gazdag ember történetében, hogy fontos az, hogy ezt meg-
tegyük, mert pokol és a menny között nincs átjárás. Nem lehet átimádkozni a pokolból senkit 
a mennyországba. Fontos ezt tudni, hogy a kettő között nincs átjárás. Dicsőséget adunk az 
Úrnak és megvalljuk a mai napon Jézust Urunknak. Mondjátok utánam az üdvösség imáját! 

Először is, azt mondja a Róma 10,9‒10. 
Róma 10,9‒10. 
9. Mert ha a te száddal vallást teszel az Úr Jézusról, és szívedben hiszed, hogy az Isten 

feltámasztotta Őt a halálból, üdvözülsz.  
10. Mert szívvel hiszünk a megigazulásra, szájjal teszünk pedig vallást az üdvösségre. 
Szükség néktek újonnan születnetek, ahogy Jézus mondta. Drága Mennyei Atyám, eléd 

jövünk ezzel a gyönyörűséges imádsággal, ami Pál apostol imája, Jézus nevében! 
 

Hiszem, hogy Jézus Istennek Fia. 
Hiszem, hogy Jézus meghalt az én bűneimért a Biblia tanítása szerint. 
Hiszem, hogy Jézus feltámadt a halálból az én megigazulásomért. 
Kérlek, Jézus, legyél az én Uram! 
Kérlek, Jézus, legyél az én Megváltóm! 
Kérlek, Jézus, legyél az én Gyógyítóm! 
Jézus, Úrrá teszlek az életem felett. 
Jézus, te vagy az én Uram és Megváltóm! 
Jézus, te vagy az én Gyógyítóm! 
Meg vagyok váltva. 
Újjászülettem Krisztusban. 
Az Ő vére örökre megtisztított minden bűntől.  
Ez az igazság, mert Isten Igéje igazság! 
Köszönöm neked, drága Jézusom, az örök életemet! 
 

* Az idézett Igék a KSZE revideált Bibliából származnak, amely a King James kiadás számozását követi. 
A függőleges vonallal jelzett részek más fordításból származnak. 
 
 

Táblázattal folytatódik! 
 

 
 
 
 
 

KERESZTSÉGEK () ÖSSZEFOGLALÓJA
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KERESZTSÉGEK (BEMERÍTKEZÉSEK) ÖSSZEFOGLALÓJA 
  
 
HÁROM TÉNYEZŐ 
 
1. bemerítő 
2. személy 
3. egy elem 
 
 
 
 

baptidzó görög szó jelentése = 
1) bemerít, alámerít, 
megkeresztel  
2) rituális mosakodást végez 
3) mediális alak: 
bemerítkezik, alámerítkezik, 
megkeresztelkedik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ÚJJÁSZÜLETÉS 

 
1. Szent Szellem 
2. elveszett ember 
3. Krisztus Testébe 
 
1Kor. 12,13. 

A Szent Szellem merít be 
Krisztus Testébe. 
 
Az újjászületés megváltoztatja 
az ember természetét, és 
előjön a Szellem 9 gyümölcse. 
 
Ez a kereszténnyé válás 
egyetlen módja! 
 
Kút vize = 
élet a te számodra. 
 
Az újjászületés alapigéje: 
Róma 10,9-10. 
 
 
 
 
 
 
 

SZENT SZELLEM 
KERESZTSÉG 
 
1. Jézus 
2. újjászületett hívő 
3. Szent Szellembe 
 
Luk. 3,16. 

Jézus merít be a Szent 
Szellembe, ami megváltoztatja 
a hívő ember képességét, és 
elkezdenek nála működni a 
szellemi ajándékok. 
 
Folyam vize =  
életet hoz másoknak. 
 
– A Szent Szellem tüzébe is 
bemerít, ami eltávolítja az 
életünkből a tisztátalan 
dolgokat. (Mát. 3,11) 
– Ugyanis az elménk és a test 
cselekedetei az újjászületést 
követően nem lesznek azonnal 
tiszták. 
– Ez a tűz egy megtisztító 
folyamat az elmének és a 
testnek, amit folyamatos 
megszentelődésnek is 
neveznek. 

 
VÍZKERESZTSÉG 
 
1. szolgáló 
2. újjászületett hívő 
3. vízbe 
 
Mát. 3,11. 

Keresztelő János szerinti vízbe 
való bemerítés annak a 
kifejezése, hogy az ember 
őszintén Istenhez akar 
fordulni. 

 
FONTOS! 

Vízkeresztség által nem lehet 

újjászületni! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Készítette: 

KSZE Békevár szolgálat 

www.bekevar-portal.hu 

 


