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A MAGOK TITKAI – 4. Isteni Mag 
 Bor Ferenc élőben elhangzott tanításának nyers szövege 

KSZE Békevár szolgálat, 2019. október 21. 

 
Jézus nevében jövünk eléd, Uram! Egy szívvel, egy lélekkel és egy akarattal. Köszönjük, 

Atyám, hogy megismertetted velünk a Te Igédet, és mi megtanultuk azt, hogy a cselekvői 
legyünk. Elébed helyezzük, Atyám, a te Igéd szerint, a beszéded szerint, a gyülekezet minden 
gondját, problémáját, és folyamatban levő ügyét. Minden dicsőséget neked adunk, Uram. A 
szent vérrel befedezettnek nevezzük az életünk további részét, és megkötjük az ellenség 
minden gonosz munkáját. Köszönjük, Uram, a te békességedet, a te szeretetedet, amely ural-
kodik felettünk. Minden dicsőség a tiéd. Az egységet valljuk meg. A szeretetet valljuk meg. A 
békességedet, a te örömödet valljuk meg, Jézus Krisztus szent nevében. Kirendeljük a 
szolgáló angyalokat, hogy legyenek a mi segítségünkre! Kiárasztjuk a Szent Szellemet, a 
Szent Szellem erejét, hogy munkálkodjanak az életünkben. Köszönjük, Atyám, a te világos-
ságodat, hogy elhoztad, és megosztottad velünk az Úr Jézus Krisztus által. Tied minden 
dicsőség mennyen és földön! Az Úr Jézus Krisztus szent nevében. Ámen.  

Az Úr Jézus szeretetével köszöntünk benneteket. Én gyorsan el is kezdem a tanítást, mert 
Ige nélkül ne menjünk haza, ugye? Ezért jöttünk össze. Hála az Úrnak a drága szívetekért, 
hogy itt vagytok ma. Halleluja!  

A mai tanításunk címe: Isteni Mag. Ugyanis pár héttel ezelőtt elkezdtünk tanítani a magról. 
Sokfajta mag van. Ezt visszahallgathatjátok a weboldalunkról. Kezdjük a Jeremiás 31,22. 
igeversnél. Nézzük meg, mit ír az Ige.  

Jeremiás 31,22. 
22. Meddig bujdosol, oh szófogadatlan leány? Mert az Úr új rendet teremt e földön. 

Asszony környékezi a férfit. 
Ez a lényeg: asszony környékezi a férfit! Nem a májusi szerelmes „cserebogárzöngésre” 

kell gondolni, meg a szoknyavadászokra, hogy asszony környékezi a férfit, mert ez igazából 
azt jelenti, hogy egy asszony fog körülvenni a testében egy gyermeket. Ez a nagybetűs Mag, 
az Úr Jézus. Ez egy prófécia arra, hogy fog születni egy gyermek egy bizonyos Magból. Tehát 
Mária teste a szent Mag hordozótartályává vált egy időre, pontosabban kilenc hónapra. A 
fizikai törvények szerint ezt ismerjük, és tudjuk. Különbséget kell tenni Ádám, és a többi 
ember között. Ádám, teremtve lett, és minden más ember a természetes nemzés után jön 
napvilágra. Kivéve egyet, az Úr Jézust. Mert az természetfeletti fogantatás volt.  

A Szent Szellem megtermékenyítő magja által született az Úr Jézus. Jézus megfogant egy 
isteni Magból, egy isteni Mag által, majd megszületett, aztán betöltötte Isten megváltási 
tervét. Elvégezte azt, amit Isten a számára rendelt, és előírt. Bűneinket elhordozta a kereszten, 
a betegségeinket is elhordozta, aztán kettős halált halt, a fizikai és a szellemi halált. Lement a 
pokolba, de győzelmet aratott az ellenség felett, s azt a talpunk alá helyezte. Úgyhogy az 
ellenség a talpunk alatt van. És miután Jézus győzelmet aratott az ellenség minden gonosz 
munkája és ereje felett, Isten Szelleme újjá szülte, és kijött a halálból, feljött pokolból. Most 
az Atya jobbján uralkodik, Ő a világmindenség Ura. Ő az elsőszülött. Tehát Ő volt az az első 
személy, akinek a Szelleme újjászületett.  

Isten elvetett egy Magot, és az egy elvetett Mag által, mondhatjuk, milliárdok születtek 
már újjá. Mert aki Jézus keresztmunkáját, halálát, feltámadását, a megváltás beteljesedett 
tervét elfogadja és megvallja, annak a szelleme, a belső embere újjászületik. Az elsőszülött 
Jézus egy Magból lett, és utána látjátok, hogy azt az egy Magot mennyire megsokasította 
Isten, hogy a becslések szerint ma a földön élő hatmilliárd emberből két-három milliárd újjá 
van születve. De a szívek folyamatosan nyílnak, és ha valaki figyel valamilyen keresztény 
csatornát, a keleti és távol-keleti országokban, ahol tiltják a kereszténységet, hatalmas munkát 
végez Isten. Mert személyesen megjelenik az Úr Jézus számukra, vagy pedig most már 
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műholdas csatornákon éri el őket az Úr, akár a 700-as Clubot is tudom említeni. Nagyon sok 
nyelvre ez le van fordítva ez az adás, és a tévé előtt tud valaki újjászületni, és meggyógyulni. 
Tehát a szent Mag megsokszorozódott. Volt az egy Fiú, most pedig általa sokan fiakká 
tétettek. Mert Isten gyermekeinek nevez bennünket, azokat, akik elfogadták az Úr Jézust. 
Lapozzunk el a 2Péter 1. fejezetéhez. Van egy nagyon-nagyon csodálatos dolog, és óriási fel-
ismerést ad a számunkra.  

2Péter 1,3–4. 
3. Mivelhogy az Ő isteni ereje mindennel megajándékozott minket, ami az életre és 

istenfélelemre való; az Ő megismerése által, aki minket a saját dicsőségével és hatal-
mával elhívott, 

4. Amely által a megígért igen nagy és becses áldásokkal ajándékozott meg bennün-
ket; hogy azok által isteni természet részeseivé legyetek, kikerülvén a romlottságot, 
amely a kívánságban van e világon.  

Azt mondja az Ige, hogy mindennel meg vagyunk ajándékozva. Ezeket az ajándékokat kell 
birtokba venni, felgerjeszteni, felerősíteni, és használni. A leglényegesebb dolog, amit mond, 
hogy a hívők isteni természet részeseivé váltak Jézus Krisztus elfogadása által. Ez egy óriási 
dolog, hogy Isten természete bennünk van. Azokban, akik elfogadták megváltójuknak az Ő 
Fiát. Amikor egy elveszett, aki még nem fogadta a szívébe Krisztust, egy pogány elfogadja 
Jézus megváltásának a művét, akkor bekerül Isten családjába, és Isten gyermekévé válik. 
Függetlenül attól, hogy nagymama korban van valaki, vagy egészen fiatal. Mert Isten a 
gyermekének tekint bennünket. Mindez az újjászületés által lehetséges. Nem a testünk 
születik újjá, hanem a belső emberünk, azaz a szellemünk. A szellemünk az igazi valónk. 
Aztán van lelkünk, és ebben az edényben élünk, amit úgy hívunk, hogy test. Az újjászületés 
pillanatában kapjuk meg az isteni természetet, az isteni életet. Tehát részesültünk Isten 
természetéből és életéből. Továbbá Isten képességei és tulajdonságai a bensőnkben vannak. 
Halleluja! Bizony, bizony.  

Amikor valaki befogadja az Úr Jézust, akkor egy rendszerváltás történik az életében, mert 
a Biblia azt mondja, hogy átkerül a sötétségből a világosság országába. Mi által? Ha 
befogadja azt a Magot, akit úgy hívunk, hogy Úr Jézus. Átkerül a sötétségből a világosságba. 
A gonosz fennhatósága alól a jó Isten fennhatósága alá kerül. Azt mondja a Biblia, hogy Isten 
maga a Szeretet. Az 1János 4,4-ben megnézhetitek, hogy Isten = Szeretet. A Szeretet pedig 
nem gonosz. Isten szeretet-természete tele van kegyelemmel, irgalommal, jósággal, és igaz-
ságos. Mi volt addig, amíg nem ismertük az Urat? Nem lakozott a szívünkben. Megnézzük az 
Efézus 2. fejezetében. Azt mondja a Biblia, hogy test szerint jártunk előtte, romlottságban 
jártunk előtte.  

Efézus 2,1–3. 
1. Titeket is megelevenített, akik holtak valátok a ti vétkeitek és bűneitek miatt, 
2. Melyekben jártatok egykor e világ folyása szerint, a levegőbeli hatalmasság fejedel-

me szerint, ama szellem szerint, mely most az engedetlenség fiaiban munkálkodik; 
3. Akik között forgolódtunk egykor mi is mindnyájan a mi testünk kívánságaiban, 

cselekedvén a testnek és a gondolatoknak akaratját, és természet szerint haragnak fiai 
valánk, mint a többiek is:  

Rossz volt a társaságunk, mondjuk így. Rossz társaságban voltunk, és nem is tudtunk róla. 
De átkerültünk, dicsőség Istennek, a sötétségből a világosság országába. Ha bennünk van 
Isten tulajdonsága, Isten szeretete, Isten jósága, bennünk van az Ő világossága, akkor Isten 
elvárja, hogy mi is ebben a szeretetben járjunk. Mert olvassuk a Róma 5,5-ben, hogy Isten 
szeretete kitöltetett a mi szívünkbe az újjászületés pillanatában. Minden ember, amint 
befogadta az Úr Jézust, akkor újjászületett, és kitöltetett Isten szeretete. Ez a görögben meg 
van különböztetve. Ott az agapé szót használják erre, mert isteni fajta szeretetről van szó. 
Benne van a szívbe.  
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Róma 5,5. 
5. A reménység pedig nem szégyenít meg; mert az Istennek szerelme kitöltetett a mi 

szívünkbe a Szent Szellem által, aki adatott nékünk.  
Mert Isten szeretete ott van mindannyiunk szívében. Csak nem szabad bezárni, mint a 

madárkát a kalitkába. Ez a szeretet, az agapé szeretet, szintén egy mag. A mag pedig mit tud 
tenni? Ki tud kelni, fel tud növekedni, és gyümölcsöt tud teremni. Tehát a bennünk levő isteni 
szeretetet ki tudjuk árasztani, munkába tudjuk állítani, mert a szeretet az út a győzelemhez, és 
meg tudja teremni a gyümölcsét. A vetés-aratás törvénye itt is működik úgy, ahogy vasárnap 
hallhattátok Pesten, hogy az ítélkezés is egy mag, és aki ítéletet vet, az ítéletet fog learatni. 
Tehát a vetés-aratás törvénye nagyon sok helyen működik.  

Az előbb azt az Igét olvastuk, hogy a hívők az isteni természet részeseivé váltak. Egy kicsit 
nézzük meg tüzetesebben, hogy ez mit jelent. Az isteni szó azt jelenti a görögben, hogy 
Istenhez hasonló, isteni, vagy istenség. A természet szó jelentése pedig, hogy természet, 
eredet, származás, jellem, tulajdonság. Ha közelebbről szeretnénk megvizsgálni, hogy mit 
jelent az isteni természet, akkor azt úgy tudnánk világosabban megfogalmazni, hogy Istenhez 
hasonló jellem, vagy Istenhez hasonló tulajdonság. Ez van meg minden újjászületett hívő 
emberben. Lapozzunk el a 2Korinthus 5,17-hez. A Biblia azt mondja, hogy új teremtéssé vá-
lik az ember akkor, amikor befogadja Jézust. Kenyon pedig úgy tanítja, hogy új faj. Ugyanis a 
földön soha nem létezett az elmúlt évezredekben olyan faj, mint az újjászületett ember.  

2Korinthus 5,17. 
17. Azért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az; a régiek elmúltak, ímé, újjá lett 

minden.  
Tehát Isten örök élete került a szellemünkbe Jézus elfogadásakor. Ez által új teremtéssé, 

azaz új fajjá váltunk. A Mag (Jézusra gondoljunk most) által beoltattunk. A beoltás, vagy a 
szemzés, az egy nemesítés. Nemesítési eljárás. Nézzük meg a Róma 11,24-et, mert itt is 
érdekes dolgokat fogunk látni. Vizsgáljuk meg, hogy a görög hogyan fordítja az új teremtést. 
Az új szót úgy fordítja: új, friss, használatlan, újszerű, ismeretlen, szokatlan, és meglepő. A 
teremtést pedig úgy fordítja: alkotás, teremtés, teremtmény, rend, és intézmény.  

Az új teremtést, ha egy más megvilágításban akarjuk nézni, akkor azt mondhatjuk, hogy 
újszerű alkotás. Teljesen új. Vadonatúj. Azt mondja az Ige, hogy újjá lett minden, akkor az azt 
jelenti, hogy az egész, a teljes, minden újjá lett. Nemcsak egy része, ahogy felújítok egy 
széket, és a lábait befestem, vagy a fa részét hagyom, és a kárpitot kicserélem rajta. Az egy 
felújítás. Itt azt mondja, hogy újjá lett minden, az egész, a teljes. A régiek elmúlnak, mondta 
az Ige, a görög azt mondja a régiekre, hogy eredeti, kezdeti, ősi, régi, illetve az elmúlik szóra, 
hogy elmegy, elhalad, elmúlik, mellőz. A régiek elmúlnak, egy más szemszögből úgy 
fogalmazható meg, hogy a kezdeti rossz tulajdonságaink elmúltak, elmentek, eltávoztak, 
amikor befogadtuk az Isten természetét. A Róma 11,24-et nézzük: 

Róma 11,24. 
24. Mert ha te a természet szerint való vadolajfából kivágattál, és természet ellenére 

beoltattál a szelíd olajfába: mennyivel inkább beoltatnak ezek a természet szerint valók 
az ő saját olajfájukba. 

Ezúttal az oltás, a nemesítés folyamatára világít rá egy pillanatra. Menjünk el a Biblia 
vízválasztójához. Ez pedig a János evangéliumban van. Az embernek életre van szüksége az 
eredendő bűn miatt. Ezt saját maga nem tudja megszüntetni. Az olyan, mint amikor valaki a 
csónakázó tóban egy lukas csónakban ül, és azon gondolkozik, hogy most a vizet merjem, 
vagy evezzek? A kettő együtt nem megy. Ha evez, akkor elsüllyed, ha vizet mer, akkor meg 
nem halad, hanem egy helyben áll. A János 10,10 a Biblia vízválasztója. Megmutatja a 
sötétség oldalát, és megmutatja a világosság oldalát. Ez egy nagyon jó Ige lesz. 

János 10,10. 
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10. A tolvaj nem egyébért jön, hanem hogy lopjon és öljön és pusztítson; én azért 
jöttem, hogy életük legyen, és bővölködjenek.  

Tehát bemutatja a pusztítót, az ellenséget, a tolvajt, aki pusztít, és bemutatja a világosság 
oldalát, hogy Isten életet és bővölködést hozott a számunkra, Jézus Krisztus által. Amikor 
valamivel találkozunk, akár egy álommal, egy gondolattal, vagy egy írott anyaggal, vagy egy 
filmmel, meg tudjuk különböztetni, hogy ez a gonosztól van, vagy az Úrtól van. Jézus azért 
jött, hogy az ördög munkáit lerontsa, és dicsőség Istennek, ezt a pokolban Ő elvégezte a 
megváltás műve során. Amikor valaki elfogadja az Úr Jézust, üdvösséget nyer, akkor ez az 
ördögi természet megsemmisül, és Isten természete kerül az ember szívébe, bensőjébe.  

Egyetlen dolog elégíti meg az embert. Isten örök életű természete. Nagyon sok ember 
keres valamit. Sokáig keres valamit. Próbálkozik ezzel, nem jön be. Próbálkozik azzal, az se 
jön be, mert nem az Úr volt az. De amikor rátalál valaki Istenre, rácsatlakozik, mint a baba a 
cumisüvegre, akkor megragadja, és azt mondja, hogy ezt nem engedem el. Ez az igazi. Ez az, 
ami be tudja tölteni az én szívemet, meg a bensőmet. Mert mindannyiunk szívében van egy 
bizonyos űr, ami Isten számára van fenntartva, és ezt nem lehet semmi mással pótolni. 
Semmiféle káros szenvedéllyel nem lehet pótolni. Csak Isten az, aki ezt a helyet méltó, hogy 
elfoglalja, és betöltse. Akkor egy megelégedett életet élhet bárki. János evangélium 5,26 
Igéhez lapozzunk. Az örök életről beszéljünk egy kicsit! A Bibliában a dzoét a magyar úgy 
fordítja, hogy élet, vagy örök élet. Vagy Isten élete.   

János 5,26. 
26. Mert amiként az Atyának élete van önmagában, akként adta a Fiúnak is, hogy 

élete legyen önmagában: 
Tehát Istennek örök élete van. Ezt az örök életet adta a Fiúnak, a Fiú pedig elhozta nekünk. 

Tehát a magvetés által, ahogy az isteni Mag el lett vetve Jézus Krisztus által, nagyon sokak 
szívében ez gyökeret ver. Mindazok szívében, akik befogadták Őt. A görög négy szót használ 
az életre. A magyar sajnos nem mindig tesz különbséget. Az egyik a dzoé, ami az örök életet 
jelenti. A másik a pszükhé, ami a természetes emberi életet jelenti, a biosz az életmód, és az 
anasztrofé pedig a viselkedést jelenti. Ennyiféle élet van, de ebben az Igében a dzoé szó 
szerepel. Van egy csodálatos Igénk, ami megerősíti, hogy az örökélet kié.  

1János 5,10–13. 
10. Aki hisz az Isten Fiában, bizonyságtétele van önmagában. Aki nem hisz az Isten-

nek, hazuggá tette Őt, mert nem hitt abban a bizonyságtételben, amellyel Isten bizonysá-
got tett az Ő Fiáról. 

11. És ez az a bizonyságtétel, hogy örök életet adott nékünk az Isten; és ez az élet az Ő 
Fiában van. 

12. Akié a Fiú, azé az élet; akiben nincs meg az Isten Fia, az élet sincs meg abban. 
13. Ezeket írtam néktek, akik hisztek az Isten Fiának nevében, hogy tudjátok meg, 

hogy örök életetek van, és hogy higgyetek az Isten Fiának nevében.  
Tehát kié az örök élet? Mit olvastunk most? Akié a Fiú, azé az örök élet. Azé a dzoé élet. 

Azé az isteni fajta élet. Mert Jézus hozta el számunkra. Tálcán kínálja mindenkinek. Az 
emberek egy része azt mondja, hogy nem kérek ebből, a másik része keresi, vagy már 
befogadta. Azé az örök élet, akinek a szívében ott lakik az Úr Jézus. Az pedig azt jelenti, hogy 
meg van a mennyei útlevele. Az életstílus, a lelki állapot vagy bármilyen más jellemző csak 
akkor ér valamit, hogyha bennünk van ez a bizonyos dzoé élet.  

Visszalapozunk a János evangéliumához, a 20. fejezethez. Nagyon sok feljegyzés történt 
Jézus cselekedeteiről az evangéliumokban, de ez korántsem teljes, mert nem lenne annyi 
könyv a világon, hogy ezt mind le tudták volna írni. De amik benne vannak a Bibliában, ezek 
bizonyos céllal kerültek bele.  

János 20,30–31. 
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30. Sok más jelt is tett ugyan Jézus az Ő tanítványai előtt, amelyek nincsenek megír-
va ebben a könyvben; 

31. Ezek pedig azért írattak meg, hogy higgyétek, hogy Jézus a Krisztus, az Istennek 
Fia, és hogy ezt hívén, életetek legyen az Ő nevében. 

Megint csak oda lyukadunk ki, hogy Jézus Krisztusban van az élet. Ha Jézus Krisztust 
befogadom, Urammá teszem, birtoklom, akkor megvan az örök életem és nektek is. Ezek a 
részek, amik a Bibliában vannak, bizonyos céllal írattak, és keresztényként nektek is tudnotok 
kell, hogy hogyan segíthettek másokat is az örök élet elnyerésére, mert bizony van örök élet. 
Nem abban kell gondolkodni, hogy elérem a nyugdíjas kort vagy a kilencven, esetleg a 
százhúsz évet, és akkor vége az életnek. Az élet megy tovább.  

A testünk visszakerül a földbe, de a szellemünk és a lelkünk átkerül egy másik dimenzió-
ba és tovább él. Akinek örök élete van, a mennybe jut. Akiben benne van az Úr Jézus és 
birtokolja az örök életet Jézus által, az a mennybe kerül. Akiben nincs benne Jézus, az kerül a 
pokolba. A rosszabbik dolog még az, hogy a pokol pedig bevettetik a tüzes tóba. A Márk 
evangélium 16,15-ben van egy nagy feladat mindannyiunk számára. Sok évvel ezelőtt történt, 
hogy az egyik pásztortársunk az Úrtól kapott egy feladatot. Nevezetesen azt, hogy az ország 
minden postaládájába kerüljön be az üdvösség ima. És az került bele, ami a Bibliánk közepén 
van, ott van egy kis tanítási rész és az üdvösség ima. Ez a munka folyik már sok éve, és 
vannak még fekete foltok, amit pótolni szükséges. 

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

teremtésnek. 
Szükséges, hogy a keresztények beszéljenek arról, hogy Jézus Isten Fia, hogy Jézus 

megszületett testben, elvégezte a munkát, a megváltás művét, meghalt és feltámadt. Tehát él! 
Ráadásul vissza is jön. A héten több forrásból ugyanazt láttam, hallottam. Nem azt mondták, 
hogy Jézus hamarosan visszajön, hanem: nagyon, nagyon hamarosan visszajön. Egymástól 
függetlenül különböző szolgálatok beszéltek erről. Jézus valahol beszél arról is, hogyha tud-
tok olvasni az ég jeleiről, hogy piros az ég alja és ehhez hasonló. Sok mindent ki lehet olvasni 
az égboltból, hogy milyen időjárás lesz holnap vagy a közeli órákban. Azt mondja Jézus, hogy 
ha az ég jeleiből tudtok olvasni, akkor miért nem tudtok olvasni az idővégi jelekből?  

Jézus kereszthalála által tette Isten elérhetővé a szellemi életet. Ezért kellett Jézusnak 
meghalnia, hogy mi birtokolhassuk az örök életet. Amíg valakiben nincs meg Jézus, a belső 
embere, a szelleme halott. Azért halott, mert nincs kapcsolatban Istennel, de élővé válik, 
megkapja az örök életet abban a pillanatban, amikor Jézus Krisztust elfogadja. Az üdvösségi 
imát tartalmazó Jézus kép meg a könyvjelző a rendelkezésetekre áll, hogy tudjátok osztogatni. 
Ez segít evangelizálni. Ha úgy gondolod, hogy a megfelelő szókincs még nem áll rendelkezé-
sedre, akkor sem kell megijedni, mert szépen be lehet dobni a postaládába a képet és a könyv-
jelzőt. Vagy ott lehet hagyni a buszülésen, a vonatülésen vagy bárhol, ahol megtalálják má-
sok. Imádkozz, hogy az ördög el ne tüntesse, hanem az angyalok vigyék a megfelelő helyre!  

Az üdvösség módját is megmondja a Biblia a számunkra: be kell fogadni a magot. Ez a 
kulcs. 

János 3,15–16.  
15. Hogy valaki hiszen Őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.   
16. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az Ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki 

hiszen Őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. 
Azt mondja, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy feláldozta a Fiát. A gyerekek sokan 

még a játékaikat sem adják kölcsön a másiknak, a babájukhoz ragaszkodnak, és nem adják 
oda senkinek. Isten az élő Fiát adta oda. Ez a szeretet, és Isten nem gonosz. Tehát, amit 
hinnünk kell, és meg is kell vallanunk az, hogy Jézus meghalt a bűneinkért és feltámadt. 
Feltámadt a halálból harmadnapon, és a világ minden dolga a feltámadáson múlik. Ez egy 
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óriási dolog! Ha nem is tudatosult bennünk, de amikor leírjuk az évszámot vagy ránézünk a 
naptárra, akkor Jézus születéséről emlékezünk meg. Mert ugye van az időszámítás előtt, azaz 
Krisztus előtti, és van Krisztus utáni időszámítás. Tehát minden a feltámadáson múlik.  

Ha nem lett volna feltámadás, még mindig a sötétségben vesztegelnénk, mert a feltámadás 
által születhetünk újjá. Meg vagyunk váltva, csak el kell fogadni. Hogy egy példával éljek: 
M.-nak hoztam egy térképet arról, hol vannak a környéken gyülekezetek, ahová költöznek. 
Odaadtam a kezébe, ott van nála. Ha most még egyszer kérné, akkor oda tudnám neki adni? 
Nem, mert már egyszer odaadtam. El kell fogadni, hogy az ott van nála. Hogy aztán mit tesz 
vele, az az ő dolga. Így van a megváltás is.  

Két évezrede Jézus a kereszten elvégezte a megváltást úgy, ahogy Isten előírta. Nem kell 
még egyszer imádkozni azért, hogy Istenem, válts meg engem! Nekem kell elfogadni azt, 
amit Krisztus elvégzett. Fontos a látásmód. Kiigazítást kell tenni egyeseknek, például a 
gyógyulásnál is. Istenem, miért nem gyógyítasz meg engem? Ez nem Istenen múlik. Ő két 
évezrede a megváltás keretén belül a gyógyulást is odaadta Krisztusban. Nekünk kell tudni 
elfogadni és birtokba tenni.  

Egy régi Örömhíradó újságban volt egy bizonyságom. Kaposváron voltunk egy evangeli-
zációs alkalmon. A vezető pásztorunk tartotta és úgy mentem el, hogy a nyakamat nem 
tudtam fordítani. Úgy ültem be oda, hogy én úgy fogadom el a gyógyító kenetet, mintha 
fizetnének nekem egy kávét a presszóban. Mert ha egy kávét kifizetnek neked, akkor mi a 
dolgod? Köszönöm, megfogom, elfogadom és megiszom. Semmi más dolgom nincs. Meg-
köszönöm, elfogadom és birtokba veszem. Ugyanezt kell tenni a gyógyulással is, mert Krisz-
tus sebeivel gyógyulást nyertünk – írja az 1Péter 2,24. Tudni kell elfogadni, birtokba venni.  

Az üdvösségnél tartottunk és az újjászületésnél. Az ördög ki akarja lopni az embereket az 
üdvösségből. Vagy nem engedi oda, abba a közegbe, ahol újjászülethetnek, vagy ha már meg 
van az üdvösségük, akkor elkezd olyan dolgokat suttogni a fülükbe, hogy neked nincs meg az 
üdvösséged, te a pokolba kerülsz és ehhez hasonló. De ellenőrizd le az Igében mindazokat a 
gondolatokat, amik hozzád jönnek, és állj meg az Igén, Jézus szaván! Mit tett Jézus, amikor a 
pusztában megkísértette a sátán? Az is mondott neki sok butaságot, például, hogy ugorj le a 
magas szikláról. Ha Jézus nem tudja megkülönböztetni, hogy a szellemi világból milyen hang 
jön hozzá, akkor lehet, hogy leugrott volna és élettelenül terül el. De azt mondta: Meg van 
írva…! – mert ismerte az Írást. Ezért kell nektek is ismerni az Írást és naponta olvasni a 
Bibliát. Meg van írva, hogy ne kísértsd a te Uradat. Minden egyes helyzetben valamilyen más 
Igével válaszolt, hogy meg van írva itt és itt, ez és ez. Tehát ez az igazság, az meg a hazugság.  

Olyan eset is volt, hogy a toronyház tetejére fölment egy pásztor, és gyönyörködött a 
tájban onnan föntről. Egyszer csak megszólalt egy hang: ugorj le! Na, most ez kinek a hangja? 
Mivel pusztít, nem Istené. Isten nem pusztít. Tudjátok, mit válaszolt? Azt mondta, hogy – Én 
nem, ugorj te! Fölismerte, megkülönböztette, hogy honnan jött a hang. A 2Korinthus 10,5 azt 
mondja, hogy minden gondolatot meg kell vizsgálni az Ige tükrében, hogy az igazságnak 
megfelel-e vagy sem. De ha nem ismerjük a Bibliát, akkor nem fogjuk tudni megkülönböz-
tetni. Sokszor hallottam én is tanításokban, hogy sok hang van a világban, ezért életbevágóan 
fontos ezeket leellenőrizni, hogy a sötétségtől jönnek vagy a világosság oldaláról származnak.  

Még egy példát eszembe juttatott az Úr. A mi településünkön volt egy szabadtéri mise, 
mert kicsi a kápolna, és egy bizonyos nyári ünnepen szabadtéri misét rendeznek. És az egyik 
gyülekezeti testvérünk szintén hangot hallott, nagyon határozott hangot, hogy öld meg a 
papot! Kiverte a víz, de mivel leellenőrizte, hogy ez nem a világosság Atyjától származik, 
mert ez egy gonosz dolog, nem cselekedte meg. Tehát sokféle hang van, de nem kell bedőlni a 
gonosz hangoknak. Vasárnap a világosságról szólt Pesten a tanítás. Egy mondattal tudtam 
összefoglalni az egészet, hogy nincs élet a világosság nélkül, mert az élet a világosságban van. 
Ha Jézusban járunk, akkor a világosságban vagyunk, ha nem Őbenne járunk, akkor a 
sötétségben vagyunk. Az Ige hoz életet, ezért az Igét soha ne engedd el!  
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Amikor lehetőséged van rá, olvasd a Bibliát, vagy olvasd az imádságainkat, amelyek 
témakörönként már össze vannak gyűjtve. Ez egy igecsokor gyakorlatilag. És ha az Igét 
szólod, vagy hallgatod valamilyen eszközön keresztül, akkor a kenet elkezd áradni. Ahol a 
kenet árad, ott az ellenség nem fog megmaradni. Tehát az Ige hoz életet, a Szent Szellem 
pedig megelevenít. Ezt mondja a Biblia. A tünetek is hazugságtünetek, mert az ördög hazudik, 
amikor valakire valamilyen tünetet tesz, mert az 1Péter 2,24 szerint két évezrede megkaptuk a 
gyógyulásunkat. Tehát az ördög hazudni akar a tünetekkel. Valld meg: az 1Péter 2,24 szerint 

gyógyulást nyertem Krisztus sebeiben két évezrede, és én ezt birtokba veszem, hogy az az 

enyém, és ragaszkodom hozzá!  
De nem elég, hogyha csak egyetértesz ezzel az Igével, hanem nekünk a szavainkat kell 

használni, mert teremtő erejük van. Az hangzott el Pesten is, hogy naponta legalább hússzor 
mondja ki, hogy ha valakinek súlyos tünetei, betegsége van. Legalább hússzor valld meg, de 
ha negyvenszer van kedved, akkor negyvenszer: Jézus sebeivel meggyógyultam! Kijelentést 
kell venni az Igéből, és utána az már megvan. Úgy, ahogy a Zsoltárok 91-ben, mert ebből 
vettem egy kijelentést. 

Zsoltárok 91,14–16. 
14. Mivelhogy ragaszkodik hozzám, megszabadítom őt, felmagasztalom őt, mert is-

meri az én nevemet! 
15. Segítségül hív engem, ezért meghallgatom őt; vele vagyok háborúságában, meg-

mentem és megdicsőítem őt. 
16. Hosszú élettel elégítem meg őt, és megmutatom néki az én üdvösségemet. 
Az üdvösség szó magába foglalja a gyógyulást, az éppé tételt, a gyarapodást, és mindent, 

ami szükséges az életben. Itt jön a kijelentés belőle. Miután ezt elimádkozom, meg szoktam 
köszönni, hogy köszönöm, Uram, ez megvan nekem! Miért van meg nekem? Mert én ragasz-
kodom hozzá. Ha én ragaszkodom hozzá, akkor megvan nekem. Ez egy kijelentés. Ugyanígy 
kell kijelentést venni az 1Péter 2,24-ből, hogy az megvan nekünk. Megvan nekem, és papírom 
is van róla, itt a zárójelentésem az 1Péter 2,24-ben. A lényeg az, hogy mondani, mondani, 
hittel megvallani.  

Ha rossz gondolatok jönnek, akkor nem lehet csak úgy elhessegetni, nem mennek el. A 
megfelelő Igét kell megtalálni hozzá, és azt kimondani. Az Igével lehet hatástalanítani a rossz 
gondolatokat. Először döntést kell hozni, hogy én ezeket a rossz dolgokat nem akarom 
hallani! Ezeket bezárom egy karanténba. Nekünk kell döntést hozni, hogy a sötétség irányából 
nem akarok hallani. Némulj el! – parancsolnod kell neki! Isten azt kívánja, hogy mi a világos-
ságban járjunk. Egy bizonyos világossággal mindenki rendelkezik a hitszintjének megfelelő-
en. Amikor az Urat követjük, akkor gyakorlatilag az igazság útján járunk, és a világosságban 
járunk. De néha a keresztények ellustulnak, mi történik ilyenkor? Csúsznak vissza a sötétség 
felé, és kezdenek összezavartak lenni, ami veszélyes. Ezért mondja azt Jézus a Zsidó 10,25-
ben, hogy el ne maradjatok az egybegyülekezésektől. Tehát közösségben legyünk az Atyával.  

Olyan nincs, hogy ne vétenénk el, ha másképp nem, akkor gondolatban. Ha elvétjük a 
döntéseinkkel, akkor gyakorlatilag nem a világosságban jártunk. Ez a meghatározása. Viszont 
rendelkezésünkre áll a Bárány vére, a szent vére, a tisztító vére. Most megértettem valamit és 
bízom benne, hogy ti is. Konkrétabban azt, hogy Isten a Bárány vérével miért akar bennünket 
olyannyira megtisztítani. Nekünk is meg kell bánnunk a tettünket és oda kell futnunk, hogy 
Uram, bocsáss meg, és köszönöm, hogy megtisztítasz! Miért akar megtisztítani bennünket? 
Miért van ez a tisztító szolgálat az Úr Jézus Krisztusban? Mert csakis így lehetünk ismét 
közösségben az Atyával. Márpedig az Atya azt szeretné, hogy a gyermekeivel közösségben 
legyen. Halleluja!  

A múlt héten kölcsönadtam az Engedelmesség pénzügyekben című tanítást, de szeretném 
kihangsúlyozni, hogy ott a gyapotszedő asszony lánya nem azért gyógyult meg, mert meg-
vásárolta volna a gyógyulást, hanem megtisztelte Istent. Tehát a kettő között különbség van. 
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A gyógyulást nem lehet megvásárolni, az már ki van fizetve, csak el kell fogadni. Viszont, ha 
mi megtiszteljük Istent, akkor Ő is megtisztel bennünket. Ilyen egyszerű! 

 

Teremtő Istenem, Eléd állok, és fennhangon imádkozom: Hiszem, hogy Jézus Istennek 
Fia. Hiszem, hogy Jézus meghalt az én bűneimért a Biblia tanítása szerint. Hiszem, hogy 
Jézus feltámadt a halálból, hogy igazzá tegyen engem Isten előtt. Kérlek, Jézus, költözz a 
szívembe, és teremts újjá engem. Kérlek, legyél az én Uram, Megváltóm és Gyógyítóm. 
Elfogadom a megváltó munkádat, és hittel megvallom: Jézus, Te vagy az én Uram, Megvál-
tóm és Gyógyítóm. Meg vagyok váltva, újjászülettem Krisztusban. Az Ő szent vére megtisz-
tított minden bűntől. Köszönöm, Úr Jézus, az örök életet! Ámen. 

Pál apostol világosan leírja, hogy a Krisztusba vetett hitünkről kell megvallást tennünk, és 
ez az a megvallás az üdvösség imája. Így lehet befogadni az Úr Jézust. Aki már régen 
befogadta, az csak megerősítette ezt.  

Istennek van még egy csodálatos ajándéka, az a Szentháromság harmadik személye, a 
Szent Lélek, de a görögben úgy hívják, hogy Szent Szellem. Tehát az eredeti szöveg szerint 
mi a Szent Szellemet használjuk. Isten szeretné, hogy az Ő ereje velünk legyen, bennünk 
lakozzon, ezt pedig egy imádsággal meg lehet kérni. A Lukács 11,13-ban azt olvassuk, hogy 
Isten nagyon szívesen ad az Ő gyermekeinek ajándékot, de legszívesebben a Szent Szellemet 
adná. Nem kell mást tenni, csak kérni. Úgyhogy most kérjük, hiszen Tőle mindig lehet kérni. 
Aki kér, az kap – ezt mondja a Biblia.  

Mennyei Atyám! Azt tanítod az Igédben, hogyha valaki Jézus nevében kéri Tőled a Szent 
Szellemedet, Te örömmel odaadod Őt. Ezért, drága mennyei Atyám, a Te Igéd alapján Jézus 
nevében kérem Tőled a Szent Szellemedet. Töltsd be a szívemet a Szent Szellemmel! Keresz-
telj meg a Szent Szellemmel! Köszönöm, mennyei Atyám, hogy minden imámat meghall-
gatod, és megválaszolod. Ezért hitben vallást teszek arról, hogy teljes a szívem a Szent 
Szellemeddel. Betöltekeztem, beteljesedtem, és megkeresztelkedtem a Szent Szellemmel. 
Ennek jeleként nyelveken fogok imádkozni, ahogy a Biblia tanítja, ahogy a Szent Szellem 
adja a kiejtést. Köszönöm, drága mennyei Atyám! Köszönöm Jézusom! A Szent Szellemed, 
örökké bennem, és velem marad, és elvezet minden igazságra. Ámen.  

Az igazság Szelleme bennünk lakik, és Ő mindig mutatja a helyes irányt. Megmutatja, 
hogy mi a helyes, és mi a helytelen. 
 
*A függőleges vonallal jelzett igeversek más fordításból származnak. 
A felhasznált bibliai versek a King James kiadás számozását követik. 
 

 


