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ÖRÖK ÉLET – 2. Újjászületés 
 Bor Ferenc élőben elhangzott tanításának nyers szövege 

KSZE Békevár szolgálat, 2020. 11. 02. 

  
Emlékeztesd a szomszédodat arra, hogy Isten élete van benned. Halleluja! Él az Úr! Az Ő 

élete van bennünk! A nagyobb van bennünk! Szeretettel köszöntünk benneteket. Úgy vártuk 
már, hogy jöhessünk! Jó volt hozzátok jönni. Egy gyógyító kenet már megjelent a hétvégén, a 
jobb lábnál, a térdnek a hátsó oldalán. Igen kellemetlen probléma. Van valakinek ilyen prob-
lémája? Ez térd behajlítási problémát okoz. Vegyétek csak el hittel, hogy ez most megvan 
nekem, erre megvan a gyógyulásom! Ahogy tanultuk a múlt héten. Aztán megjelent a dicséret 
alatt a térdízületre a gyógyító kenet, aztán a lábszárban és a bokában. Tehát az egész lábra van 
gyógyító kenet. Mennyei infúzió árad, a kenet ott árad, és még a fejben, a fejen munkálkodik 
az Úr több helyen. Arccsont részen is, és a szemben. Dicsőség neki! 

 
Nézzük meg, hogy mi az eledel a mai napra. A köszöntés alatt figyeltetek a dicséretre? Az 

újjászületésről szólt ez a dicséret, és a mai napon az újjászületésről fogunk szólni. Egyik 
reggel úgy ébredtem, hogy az Úr a szívemre helyezte ezt a témát. Ezzel ébredtem, az újjá-
születés gondolatával. Mert így születnek meg a tanítások témái, nem csak kitalálja a pásztor, 
hogy miről kellene tanítani, hanem igyekszik figyelni a Szent Szellem vezetésére.  

Van, amikor az ember elvéti úgy, mint én tegnap. Bementem egy hivatalba fénymásoltatni, 
és elküldtem előre a fénymásolandó anyagot.  Amikor odaértem, akkor a hölgy kérte tőlem, és 
én mondtam, hogy elküldtem a főnökének. De ő most nincs itt, és elfelejtette odaadni – 
mondta. Úgyhogy mehettem haza. És akkor eszembe jutott, hogy amikor délelőtt a gép előtt 
ültem, egy ilyen kis halvány gondolat ott volt bennem, hogy jó lenne kinyomtatni, és én is 
vigyem el magammal. Így most haza kellett mennem. Nem nagy ügy, de ha az ember nem 
figyel arra a pici hátsó hangra, akkor könnyen elvétheti. Nem csak ilyen kis dolgokban, mert 
ebből nem lett különösebben nagy hátrány. De járhatnának ezek a kis elvétések nagyobb 
következménnyel is.  

A szellem újjászületése. Az, hogy újjászülethetünk, hogy üdvösségünk lehet, ehhez Jézus 
Krisztusnak meg kellett halnia. Ez az Ő szent vére által lehetséges. A szent vére áldozata által 
lehetséges. Az ószövetségben nem lehetett újjászületni, mert Jézus még nem végezte el a 
megváltás művét. Az 1Thessalonika 5,23-ban olvassuk azt, hogy az ember három részből áll. 
Az ember igazi valója a szelleme, van lelke, és testben él.  

1Thessalonika 5,23. 
23. Maga pedig a békesség Istene szenteljen meg titeket mindenestől, és a ti egész 

valótok: szellemetek, lelketek és testetek feddhetetlenül őriztessék meg a mi Urunk Jézus 
Krisztus eljövetelére. Ámen. 

Tehát itt az Ige felsorolja az ember hármas felépítését. Az emberi szellem Istentől van, a 
test pedig a fogantatás által jön létre. A testet és az emberi szellemet pedig a lélek kapcsolja 
össze. És így működik az ember, ahogy látjuk egymást is. Szellem, lélek, és test. Ebből a 
legfontosabb az ember szelleme. Fontos a többi is, mert itt azt mondja, hogy mindegyikre 
legyen gondunk, és őrizzük meg a testünket, lelkünket, szellemünket az Úr Jézus Krisztus 
eljövetelére. A régi Károli Bibliát azért volt szükséges pontosítani, mert az Szent Lelket 
használ, és nem különbözteti meg a szellem és a lélek szavakat. Ugyanis az 1500-as években, 
amikor Károli Gáspár ezt a nagy-nagy munkát elvégezte, akkor a szellem szó egy igen terhelt 
szó volt. Nagyon rossz jelentése volt a magyar nyelvben. Kísértet szellemet értettek alatta.  

Volt szerencsém látni ezeket a múzeumokat, amelyek Károli Gáspár munkásságához 
kapcsolódó anyagokat őriznek. Az ő diákjai vitték át Göncre a kéziratokat, ahogy egy-egy 
fejezettel elkészült, mert ott volt a nyomda. Gyalog jártak a gyerekek iskolába, vagy ha 
fölvette őket egy szekér útközben, azzal. A mi Bibliánk Károli alap, nincs átírva, hanem csak 
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pontosítva van az eredeti héber és a görög szöveg szerint. Az Ószövetség héber nyelven 
íródott, az Újszövetség pedig görög nyelven. De ha körülnézünk, az angol, a latin, a német, 
mindegyik a szellem szót használja a megfelelő helyen. Tehát Szent Szellemnek nevezi azt, 
amit eredetileg is úgy kell ejteni.  

Tehát az ember szellem, lélek és test. Ezt kell tudni ahhoz, hogy mi a szellemi újjászületés. 
Lapozzunk a János 3. fejezetéhez. Itt azt látjuk, hogy Jézus Nikodémussal társalog. Nikodé-
mus egy zsidó főember volt. Egy vallásos ember volt, mégis az éjszaka leple alatt, titokban 
lopózott oda Jézushoz megkérdezni, hogy hogyan juthatunk a mennybe?  

János 3,3. 7. 
3. Felele Jézus és monda néki: Bizony, bizony mondom néked: ha valaki újonnan nem 

születik, nem láthatja az Isten országát.  
Ez már a válasz volt Nikodémus kérdésére. Újonnan kell születni ahhoz, hogy a mennybe 

juthassunk, és meglássuk Isten országát. Az a szó, hogy újonnan, ez a görögben kétféle dolgot 
jelent. Egyrészt azt, hogy újonnan, másrészt azt, hogy felülről. Felülről, ez azt jelenti, hogy 
Istentől való újjászületés. Nézzük meg ugyanitt a 7. verset. 

7. Ne csodáld, hogy azt mondám néked: Szükség néktek újonnan születnetek.  
Jézus megismétli, amit előtte mondott. Ez azt jelenti, hogy az egy fontos dolog. Nyoma-

tékkal mondja másodszor, hogy szükség néktek újonnan születnetek! Nem nektek, akik itt 
vagytok a gyülekezetben, mert ti már befogadtátok az Úr Jézus Krisztust, és a szellemetek 
újjászületett. De szükséges tudnotok, hogy ha olyan helyzetbe kerültök, ha valakivel társalog-
tok, vagy kérdést tesz fel, vagy szeretnétek valakit az Úr Jézushoz vezetni. Miért is fontos ez? 
Hogyan is történnek ezek a dolgok?  

Nyaki tájékon jelent meg a gyógyító kenet, köszönjük az Úrnak.  
Tehát egy biztos, hogy semmi más módon nem juthatunk a mennybe, egyedüli mód az, 

hogy újjá kell születnünk. Egy más helyen mondja a Biblia azt, hogy Jézus magára vonat-
koztatta, hogy én vagyok az út, az igazság, és az élet, és senki sem mehet az Atyához, csakis 
énáltalam. (Ján. 14,6) Tehát nincs más kapu, nincs más út a mennybe, csak Jézus Krisztus. Ő 
volt az, aki az utat megnyitotta. Útnyitó, ezt is mondja a Biblia. Ő előrement. Elkészítette az 
utat a számunkra. Nekünk csak rá kell állni arra a megfelelő vágányra.  

Az újjászületés nagyon sok mindent ad. Az újjászületés által üdvözülhettünk. A Bibliában 
találkozunk olyan kifejezéssel, hogy megtartattunk. Ez a megtartattunk jelenti azt, hogy 
üdvösség. Az üdvösségnek megint nagyon sok jelentése van, amit rögtön felolvasok. Azt 
jelenti, hogy megváltani, megszabadítani, megvédeni, meggyógyítani, megőrizni, gyarapítani, 
éppé és teljessé tenni. Ez a megváltás. A megváltásban ez mind benne van. Jézus Krisztus 
azért halt meg, hogy mindaz, amit itt felsoroltam, meglegyen az embereknek. Ne legyenek 
betegek, ne legyenek szegények, legyen védelmük, legyen oltalmuk.  

1. Újjá kell születni ahhoz, hogy az ember üdvösségre jusson. A régi fordítás a Római 
levélben is azt mondta, hogy megtartatol. A mi Biblia-kiadásunkban már ki van javítva, hogy 
üdvözülsz. Ugyanazt jelenti mindkettő. Tehát az újjászületés által üdvözülhetünk. 

2. Az újjászületés által kerülhetünk igaz kapcsolatba Istennel. Az igaz kapcsolat a meg-
igazultságot jelenti a szent vér által. Mert amíg nem fogadtuk el az Úr Jézust, addig a kapcso-
latunk el volt vágva, meg volt szakítva Istennel. Az eredendő bűn miatt nem volt közösségünk 
Istennel.  

3. Az újjászületés által van jogunk igényelni a Bibliában felsorolt áldásokat. Azokat az 
ígéreteket, amik le vannak írva. Hétezer ígéret van a Bibliában. Nem kevés.  

4. És nem utolsósorban az újjászületés által gyakorolhatjuk a hatalmunkat. Amit Jézus 
neve által kaptunk. Korábban tanítottuk erről.  

Az újjászületés nem egy vallásos ceremónia. Az újjászületés a belső emberünk fentről való 
újjáteremtése. Van itt egy nagyon gyönyörű könyv, amelynek címe: Újjászületés. Aki el 
szeretne mélyedni az újjászületés megértésében, ajánljuk ezt a kis füzetecskét Kenneth 
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Hagintól, akit az Úr azért küldött, hogy előfutára legyen neki. Tanítsa a hitet, mert amikor az 
Úr Jézus visszatér, akkor azt fogja keresni, hogy kinél van hit. Tehát Jézus hitet fog keresni, 
amikor visszajön.  

Nagyon hosszan taglalja, hogy mi nem jelenti az újjászületést. Tehát könnyebben meg 
lehet határozni az újjászületést úgy, hogy mi nem az. Az újjászületés nem konfirmáció, nem 
gyülekezeti tagság, nem vízkeresztség, nem szentségek felvétele, mint például az elsőáldozás. 
Nem vallásos előírások betartása, nem a kereszténység intellektuális befogadása. Nem a 
hithagyományokhoz való ragaszkodás, nem a templomba járás, nem imádkozás, nem biblia-
olvasás, nem erkölcsös életvitel, nem kulturáltság, vagy kifinomultság. Nem jó cselekedetek 
gyakorlása, nem a tőlünk telhető legjobb nyújtása. Vagy bármi más a rengeteg olyan dolog 
közül, amelyekben az emberek bíznak, hogy üdvözítheti őket. Az újjászületés egy fentről való 
újjáteremtés.  

Lapozzunk el közben a Máté 23,13-ra. Az egyik vasárnapi tanításban hallottam, hogy 
nagyon sok olyan ember van, aki hisz abban, hogy Jézus Krisztus meghalt, hisz abban, hogy 
feltámadt, hisz abban, hogy az Atya jobbján ül. Csak éppen nem tanították meg velük, hogy 
Jézust be kell fogadniuk a szívükbe. Ezért nincs üdvösségük, és üdvösség nélkül nem lehet a 
mennybe jutni. Ha valaki üdvösség nélkül hal meg, akkor egy nagyon forró helyre jut. Egy 
túlságosan felfűtött helyre. Milliók vesznek el úgy, hogy őket félrevezetik az üdvösség 
tekintetében. Nézzük meg, mit mond a Jézus a Máté 23,13-ban. 

Máté 23,13. 
13. De jaj néktek, képmutató írástudók és farizeusok, mert a mennyeknek országát 

bezárjátok az emberek előtt: mivelhogy ti nem mentek be, akik be akarnának menni, 
azokat sem bocsátjátok be.  

Ez a vallásos embereknek szólt abban az időben. Manapság is hasonló a helyzet. Vallásos 
körökben ceremóniát tartanak, adnak róla emléklapot, de akik felsorakoznak, akár első-
áldozásra, vagy konfirmálásra, sajnos nagyon kis százalékban üdvözülnek. Mert nem tudják, 
hogy miért van ez a szertartás. Ha tanítanának róla, akkor sokkal többen üdvözülnének. Itt azt 
mondja az Ige, hogy ti nem mentek be, és sajnos másokat sem engedtek be. Azáltal, hogy nem 
tanítják meg velük az igazságot. Azt az igazságot, amit a Biblia ír.  

Ezért aztán nagyon sok ember tévesen abban bízik, hogy a jó cselekedetek fogják meg-
váltani őt. A jó cselekedetek fogják üdvözíteni őt. Ezzel szemben mindenkinek látni kellene, 
ellenőriznie kellene a Bibliából, és a szívében levő bizonyság alapján, hogy Jézus Krisztus a 
szívében él, vagy nem él benne. Ez a döntő. Nem az a döntő, hogy van-e papírom valamiről. 
A papír önmagában kevés. Ha megvan emellett valóságosan Jézus Krisztus befogadása, vagy 
valóságos Szent Szellem keresztség, akkor rendben van a papír is. De sajnos sok esetben csak 
a papír van, és nincs mögötte semmi más. Nincs tartalom! 

Az újjászületés az emberi szellem újjászületése. Újjáteremtés a Szenttől. Az Atya teremti 
újjá az ember szellemét. Tehát semmi értelme az embernek saját magát becsapni. Vagy 
megvan az újjászületése és üdvössége, vagy nincs. A kettő között nincs harmadik lehetőség. 
Vagy van, vagy nincs. Ha nincs, akkor nagyon könnyű a megoldás. El tudjátok mondani az 
elveszetekkel az üdvösség imáját. Valószínű, azért adta az Úr ezt a tanítást, hogy ha nincs 
valakinek a szívében az Úr Jézus, akkor milyíen egyszerű behívni Őt. Mondd el velem ezt az 
imát, ami rajta van a könyvjelzőn, vagy a Jézus-képen. Ezek azért készültek.  

A Szent Szellem keresztség kapcsán is vannak téves tanítások. Az, hogy várakozni kell rá. 
Mert a felházban várakoztak, ugye. De azt írja a Biblia, hogy aki kér, az kap. Ilyen egyszerű. 
A szellemi újjászületésre is mondják azt, hogy az egy folyamat. Nem! A szellemi újjászületés 
abban a pillanatban, abban a másodpercben megvan, amikor a saját döntésed alapján be-
fogadtad az Úr Jézust. Befogadtad a szívedbe, mert úgy döntöttél, hogy vele akarsz élni. Az 
újjászületés abban a pillanatban megtörténik, az nem egy folyamat.  
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Mi a célja az újjászületésnek? Miért kell újjászületni? Azért, mert az eredendő bűn miatt az 
embert a szellemi halál uralja. A szelleme halott, mert elkülönült Istentől Ádám idejében. 
Nincs élő kapcsolata Istennel. Márk evangélium 7. fejezetéhez megyünk. Itt meg fogjuk látni, 
hogy a probléma, a baj az ember szívében van, és ez alatt az ember szellemét kell érteni. Azt 
is tudnunk kell, hogy a bűn egy szellemi dolog. A bűn nem fizikai dolog. Az már csak a 
kifejlete, hogyha valaki ellopja a szomszéd tyúkját. De a bűn, az egy szellemi dolog.  

Márk 7,21–23. 
21. Mert onnan belülről, az ember szívéből származnak a gonosz gondolatok, házas-

ságtörések, paráznaságok, gyilkosságok, 
22. Lopások, telhetetlenségek, gonoszságok, álnokság, szemérmetlenség, gonosz szem, 

káromlás, kevélység, bolondság: 
23. Mindezek a gonoszságok belülről jönnek ki, és megfertőztetik az embert.  
Tehát honnan jönnek a gonosz dolgok? Belülről, a belső emberünkből, a szellemünkből 

jönnek. Mert az újjá nem született ember szelleme halott. Azt is mondjuk, hogy az elveszet-
tek. Mert azok az elveszettek, akik még nem Jézushoz tartoznak. Pillanatnyilag elveszettek 
Isten számára. De azért van szükség az evangelizációra, azért van szükség a Krisztus Teste 
minden tagjának a munkálkodására, hogy az elveszettekért Isten rajtunk keresztül, az 
újjászületetteken keresztül ki tudjon nyúlni. Tehát a baj, a probléma a szellemünkben van. A 
bűn pedig szellemi dolog, ezt nagyon fontos tudni a továbbiakhoz.  

Az ember, amikor elbukott az Édenkertben, akkor az ördög gyermekévé vált. Előtte Isten 
gyermeke volt, volt egy jó Apukája, aztán kapott egy rossz apukát, egy mostoha apukát. Így 
ezzel a bukott természettel az ember már nem állhatott meg Isten előtt. Ezért kellett Istennek 
kidolgoznia a megváltás tervét, és elküldeni az Úr Jézust a Földre, hogy Ő a visszavásárlást, a 
helyreállítást, a visszaállítást elvégezze. Ha az ember nem az ördög gyermeke lenne, akkor 
nagyon egyszerű lenne a helyzet. Egyszerűen csak jól kellene viselkednie. De a helyzet sokkal 
rosszabb. Az ember, amíg be nem fogadja Jézust, addig az ördög gyermeke. Az ördög a 
mostohaapja. Lehet, hogy furcsán hangzik annak, aki először hallja, és megdöbbentő is lehet 
ez, de a Biblia fényében és a Biblia tükrében ez így van.  

Mivel az elveszett ember mostohaapja az ördög, ezért jó cselekedetek által képtelen arra, 
hogy üdvözüljön. Mert sokan azt tartják, hogy jót teszek, segítek másnak, a jó cselekedetek 
által majd a mennybe jutok. De a Biblia nem ír ilyet. Természetesen a jó cselekedetekre 
szükség van. Miután újjászülettünk, akkor Isten tulajdonságait kell, hogy tükrözzük, azok 
pedig jó cselekedetek. Ezt a kettőt keverik össze. Mert az üdvösség a feltétele a mennybe 
jutásnak. Csak újjászületés által juthatunk a mennybe, amit kegyelemből kapunk, ajándék-
képpen kapunk Istentől, és nem a cselekedeteink által. Ezt meg fogjuk nézni hamarosan az 
Igékben is.  

Szív tájékon van gyógyító kenet. Tegyétek a kezeiteket nyugodtan oda, bármikor van ilyen 
gyógyító kenet, mert saját magadért is imádkozhatsz kézrátétellel. Vagy áraszd ki, ha 
valakinek otthon van rá szüksége. Amikor olyan erőteljes gyógyító kenetet mutat az Úr, hogy 
nem tudom a lábamat behajlítani, vagy ehhez hasonlót, akkor én is mondom, hogy kenet, 
áradj, és áradj azoknak az életében, azoknak a testében, akikre ez vonatkozik. Tehát kikül-
döm, kiárasztom az oldás-kötés hatalma alapján. (Mát. 18,18) 

Tehát jó cselekedetek által nem lehet újjászületni, nem lehet üdvösséget nyerni, nem lehet 
örök életet kapni, az embernek a bensőjében kell újjászületnie. Erről egy tudatos döntést kell 
hozni, hogy az elveszett ember behívja az életébe az Úr Jézus Krisztust, mint ahogy mi is 
tettük egykor. Tehát tudatos döntés kell. Isten nem fogja magát senkire ráerőltetni, Ő csak 
kopogtat az ajtón, mint a könyvjelzőn is látható. Tegnap egy hivatalban jártam, és 
ajándékoztam kopogtatós könyvjelzőt. Örömmel fogadta a hölgy, és megkérdeztem, hogy 
hány tagú a családja. Most találkoztam vele először. Mondja, hogy van két gyermeke. Éppen 
három van nálam, akkor tessék parancsolni! Ő megcsodálta a kolléganője irodájában azt az 
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asztali naptárunkat, amit szoktam ajándékozni, mert ismerem a kolléganőjét. Tehát nyitott 
volt a szíve. Ezek szerint van, akik igényt tartanak rá. Van, akiknek tetszik. Rajta van az 
üdvösség ima, és a Szent Szellem keresztség imája. A naptárunk egész évben ott van az 
asztalán. Ha egy hivatal asztalán van ott, akkor azt sokan láthatják! 

Amikor befogadtuk az Úr Jézust, akkor gyakorlatilag apát cseréltünk, a mostohaapa kar-
maiból átkerültünk a jó Apuka ölébe. Gyakorlatilag ez egy rendszerváltás volt az életünkben. 
De ez egy valóságos rendszerváltás. Mert a sötétség királyságából átkerültünk Isten király-
ságába. A mennyei királyságba. Ez két különböző királyság. Az emberek erre a megszabadító 
megtapasztalásra várnak. Nemcsak a megtapasztalásra, hanem a valóságos szabadságra vágy-
nak. Mert az igazság megismerése az, ami szabadokká tesz, mondja a Biblia.  

Tehát az ember szelleme újjászülethet. Az ember természete ezáltal megváltozhat, és az 
ember új teremtménnyé válhat a kereszt munkája által. Két évezrede van lehetőség arra, hogy 
az emberek újjászülessenek. Olvassuk el a 2Korinthus 5,17. Igét. Ez az újjáteremtésről szól. 
Úgy van megfogalmazva, hogy új lény keletkezik az újjászületéskor. Az orvostudomány egy 
bizonyos vérvizsgálat alapján ki tudja mutatni, hogy kiben lakik az Úr Jézus. Hát, ez egy nagy 
isteni csoda! Kiben van benne az örök élet, az új élet, és kiben nincs jelen. Ezt egy speciális 
vérvizsgálattal meg lehet állapítani.  

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

minden.  
Ez az Ige a szellemünkre vonatkozik, hogy újjászülettünk. Amikor újjászületünk, nem 

kellett új személyi igazolvány készíttetni, mert az arcunk ugyanolyan maradt, a külalakunk is 
maradt olyan, mint korábban volt, legfeljebb még fiatalabb lett. Mert ilyet is hallottunk már 
bizonyságként, hogy milyen szépen kisimult az arcod! Milyen krémet használsz? Hát, 
semmilyet. Én az Úrban vagyok. Az Ő dicsősége látszik meg az arcomon. Tehát Isten életét 
nyerik el azok, akik behívják Jézus Krisztust. Gyakorlatilag az újjáteremtéskor a szellemi 
halált váltja fel az új élet, ami a bensőnkben lakozott.  

Az újjászületés egy pillanat alatt létrejön, abban a pillanatban, amikor befogadtuk az Úr 
Jézust. Sokan ezt olyan bizonysággal párosítják, hogy milyen nagy kő esett le a szívemről, 
mennyivel könnyeben érzem magam! Attól függ, hogy ki hányféle terhet hordozott az 
életében abban a pillanatban. Az újjászületés ajándék Istentől, és az ajándéknak nincs ára, 
legalábbis felénk. Volt ára – Jézus Krisztus élete, az Ő szent vére. Ő helyettünk fizette ki az 
árat. Nézzük meg az Efézusi levélben a 2-es fejezetben a 8–9-es verset. A kérdés az, hogy 
kell-e munkálkodnunk az újjászületésünkön?  

Efézus 2,8–9. 
8. Mert kegyelemből tartattatok meg, hit által; és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez; 
9. Nem cselekedetekből, hogy senki ne kérkedjék. 
Mindenkinek egyformán joga van arra, hogy újjászülessen, hogy befogadja Isten életét. 

Azt mondja az Ige, hogy nem kell munkálkodni az újjászületésünkön. Miért? Azért, mert 
kegyelemből kaptuk, hit által vehetjük el, és nem cselekedetekből. Mert akkor lenne, aki 
verné a mellét, hogy én ennyi jót tettem – mint a farizeusok az evangéliumokban –, én ezt 
tettem, én azt tettem! De például egy fogyatékos lehet, hogy nem lenne képes ezt megtenni 
akkor sem, ha akarná. Vagy egy időskorú nem tudja ugyanazt megtenni, mint egy fiatal – már 
nincs is meg az esélyegyenlőség, a mai divatos szóhasználattal élve.  

Az, hogy nem kell munkálkodni a saját üdvösségünkön, ez bizony lerontja az önző emberi 
elképzeléseket. Mert az ember olyan, hogy tenni akar a saját érdekében, a saját újjászületése 
és üdvössége érdekében. Része akar lenni annak, hogy ő újjászülessen, és üdvözüljön. De ha 
valaki a fizikai síkon próbál meg tenni ezért valamit, az egyértelműen fizikai cselekedet. Az 
előbb többször kihangsúlyoztam, hogy a bűn szellemi dolog. Egy fizikai cselekedet tud-e egy 
szellemi dolgot hatástalanítani? Nem, nincs meg a közös nevező. Ahogy az olaj a vízzel nem 
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keveredik, hasonló az ahhoz, hogy a fizikai cselekedetek nincsenek hatással a szellemi 
dolgokra, nincsenek hatással a bűnre, nem tudják a bűnt eltörölni. Ehhez Jézus Krisztusnak 
kellett meghalnia.  

Elmondom azt is, hogy a Biblia kettős halálról ír. Jézus meghalt egyszer fizikailag, és meg-
halt szellemileg. A szelleme is meghalt, és itt van az a szellemi megváltás a szellemi bűnö-
kért. Ő végezte el a munkát. További utalásokat is mondok. Nem olvassuk el, de felírhatjátok, 
ha otthon szeretnétek elolvasni. Arra vonatkozóan szólnak ezek az utalások, hogy nem 
cselekedetekből, hanem kegyelemből, s hit által van üdvösségünk.  

A Római levél 3,20-ban azt olvassuk, hogy cselekedetekből egy test sem igazul meg. A 
Római levél 3,28 azt mondja, az ember hit által igazul meg, cselekedetek nélkül. A Római 
levél 11,6 szerint, ha kegyelemből tartattunk meg, akkor nem cselekedetekből történt az. Az 
Efézusi levél Igéjét szeretném csak alátámasztani több irányból, hogy az újjászületés, az 
üdvösség kegyelemből van, hit által, és nem cselekedetekből. A Galata levél 2,16 úgy szól, 
hogy az ember nem igazul meg a cselekedeteiből, hanem a Jézus Krisztusban való hit által.  

Amikor a Római levél alapján, Pál apostol írása alapján elmondjuk az üdvösség imát, 
akkor tulajdonképpen a Jézus Krisztusban való hitről teszünk bizonyságot. Mert arról szól az 
üdvösség ima, hogy hisszük, hogy meghalt, hisszük, hogy feltámadt, hisszük, hogy él, 
hisszük, hogy visszatér. Galata 3,2-ben kérdésként szerepel, hogy cselekedetekből kaptátok a 
Szent Szellemet, vagy a hit hallásából? Egyértelmű, hogy mindent hitből kapunk, Istentől 
csak hitből lehet elvenni bármit is. Most felolvassuk az 2Timótheus 1,9-et, nézzük meg, hogy 
mit is ír. 

2Timótheus 1,9. 
9. Aki megtartott minket és hívott szent hívással, nem a mi cselekedeteink szerint, 

hanem az Ő saját végzése és kegyelme szerint, mely adatott nékünk Krisztus Jézusban 
örök időknek előtte, 

Az Ige elején ott van az a szó, hogy megtartott. Ez jelenti az üdvösséget, és az üdvösségen 
belül azt a sok mindent, amit felsoroltam. Elolvasom egy másik fordítás szerint is, ez a Csia 
Lajos-féle fordítás. 

2Timótheus 1,8–9. Csia Lajos fordítás 
8. Hanem szenved el a gonoszt velem együtt az öröm üzenetét annak az Istenek 

hatalmából,  
9. aki megmentett és előzetes határozatának megfelelően szent hívással elhívott 

bennünket nem tetteink alapján, hanem kegyelmének következménye képen melyet a 
felkent Jézus Krisztusban örök idők előtt [már] adott nekünk. 

 Itt az Írás azt a szót használja, hogy megmentett, és nem megtartott. Itt a megmentett szó 
szerepel. Igazából ez egy nagyon jó kifejezés, hogy megmentett. Isten megmentett bennünket 
Jézus Krisztus által. Mindenki élhet ezzel, aki úgy dönt, hogy Jézus Krisztus útját akarja kö-
vetni. A Titus 3,5 következik, ami hasonlóképpen ezt támasztja alá. 

Titus 3,5. 
5. Nem az igazságnak cselekedeteiből, amelyeket mi cselekedtünk, hanem az Ő irgal-

masságából tartott meg minket az újjászületésnek fürdője és a Szent Szellem megújítása 
által. 

Titus 3,4–6. Csia Lajos fordítás 
4. Mikor azonban megmentő Istenünk jóságos volta és az emberekhez való kedves-

sége felragyogott,  
5. kimentett bennünket nem igazságosságban véghezvitt tettek alapján, amelyeket 

[állítólag] mi tettünk, hanem könyörületének következménye képen az újonnan születés 
fürdője és a Szent Szellem megújításán keresztül,  

6. akit Megmentőnk a felkent Jézuson át gazdagon kiöntött ránk.  
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Itt is a kimentett szó, a mentés szó van Az előbb volt a megmentett, itt meg a kimentett. 
Szépen hangzik ez is. Néha jó egy kicsit más fordításba is belenézni, hogy egy tágabb képet 
kapjunk. Gyakorlatilag ez az Ige már két keresztségről beszél. A két legfontosabb keresztség 
az első az újjászületés, a Jézus Krisztus nevére megkeresztelkedni, a másik pedig a Szent 
Szellem keresztség. Amikor Jézust fogadjuk be, akkor gyakorlatilag a Szent Szellem merít 
bele Jézusba. Képzelj el egy vízbe való bemerítkezést, ahhoz hasonlatos. Amikor a Szent 
Szellemet fogadjuk be, akkor Jézus merít bele a Szent Szellembe. Van a vízbe való 
bemerítkezés is, de az ennek a kettőnek a jelképes cselekedete. A bemerítkezés, a vízbe való 
alámerítkezés, ez – a vízkeresztség, a „baptizo” szó alapján – nem az üdvösséget, nem a Szent 
Szellem keresztséget jelenti.  

Ez gyakorlatilag a példája az ószövetségi Jordán vizébe való bemerítkezésnek, illetve a 
Jézus nevére való megkeresztelkedés, és a Szent Szellem keresztséget tükrözi, hogy alá-
merültünk valaminek. Ez az alámerülés megtisztított, új életet hozott a számunkra, de önma-
gában a vízkeresztség nem ad üdvösséget. Egy szál vízkeresztséggel nem lehet a mennybe 
menni. Ha valaki egy szál vízkeresztséggel rendelkezik, és befejezi az életét itt a földön, 
akkor menthetetlenül a pokolba jut. Tehát ezért fontos az újjászületés. Hálát adunk Istennek, 
hogy az emberek szíve nyitott ezekre a dolgokra. Keresik az igazságot.  

Vannak ugyan olyanok, akik furcsán néznek arra, aki az újjászületésről beszél: Mit beszél 
itt az újjászületésről? Nikodémus is megkérdezte, hogy hogyan mehetnék én vissza anyám 
méhébe, hogyan születhetnék meg még egyszer? De nem fizikailag kell újjászületni, hanem a 
belső emberünknek, a szellemünknek kell újjászületni. Kérjük a mennyei Atyánkat, hogy a 
megértést, a megértés szemeit adja meg az embereknek a világban arról, hogy az újjászületés 
létfontosságú, életbe vágó kérdés. Gondoljatok akkor a szeretteitekre, családtagjaitokra, ro-
konságra, munkatársakra, barátokra. Ha a mennyben együtt szeretnénk lenni velük, akkor itt 
az ideje, hogy imádkozzunk értük. Itt az ideje, hogy ajánljunk az elveszetteknek egy lehető-
séget. Gyere velem! Ha nem ide, helybe, akkor gyere velem Pestre!  

A legfontosabb az újjászületés, amikor Krisztus Testének a tagjai leszünk, illetve mi már 
múlt időben mondhatjuk, hogy lettünk. Mert amikor befogadtuk az Úr Jézus Krisztust, akkor 
Krisztus Testének a tagjai lettünk. Sokan attól félnek, hogy jaj, hát én nem akarok átkeresz-
telkedni egyik felekezetből a másikba! A Biblia nem ilyen keresztséget ír, hogy valamelyik 
felekezetbe kellene belekeresztelkedni. A Biblia azt mondja, hogy Jézus Krisztusban 
keresztelkedjetek meg. Hogy tartozzunk egy felekezethez, hát valamilyen nevet kell adni a 
gyülekezetnek. A gyermekeinknek, és nekünk is vannak neveink. Neveket használunk, hogy 
tudjuk azonosítani Krisztus családjait.  

A másik fontos keresztség a Szent Szellem keresztség, ez pedig az erővel való felruházást 
hordozza magában. Jézus is csak azután tett csodákat, csak azután tudott csodákat tenni, 
miután elment a Jordánhoz. Keresztelő Jánosnál bemerítkezett, megkeresztelkedett, és akkor 
szállt rá a Szent Szellem. Azaz az Isten ereje onnantól kezdve munkálkodott az életében, és 
onnantól kezdve jöttek a jelek és a csodák. Ha Jézusnak szüksége volt a mennyei erőre, akkor 
nekünk miért ne lenne rá szükségünk? Egyértelmű, hogy igen. A Szent Szellem keresztségre 
sem kell várakozni, mert az Ige azt mondja, hogy aki kér, az kap. Tehát hitben fogadjuk el, 
hogy amikor kérjük, akkor meg is kapjuk.  

A Szent Szellem keresztség után kapja meg az ember Istentől a képességet a nyelvek 
imájára, és ez egy nagyon, nagyon fontos és hasznos segítség. Az egyik pesti tanításból én 
nagy megértést kaptam. Hogy sokkal fontosabb, mint ahogy én gondoltam, a nyelveken való 
szólás. Egyrészt a tized alapelv alapján kettő egész négy tized óra az egy napnak a tized része. 
És van, aki az idejének a tizedét is az Úrnak szenteli, ami gyakorlatilag száznegyvennégy 
perc, azaz két óra huszonnégy perc az egy napból. Most jön a lényeg: amikor jönnek a gon-
dok, a problémák, a terhek, és elkezdünk nyelveken imádkozni, akkor ezek a terhek le fognak 
szakadni rólunk. Tehát a nyelvek imájának a fontosságát értsétek meg!  
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A Szent Szellem tudja egyedül megtenni, hogy ezeket a terheket leveszi a vállatokról, a 
vállunkról a következőképpen. Amikor nyelveken kezdünk imádkozni, akkor Isten Szelleme 
felvisz minket arra a hitcsúcsra, ahol voltunk valamikor is, a legmagasabbra. Nem tovább, 
csak ahol voltunk. Én is egy völgymenetben, lejtmenetben voltam egy-két napig, de Isten 
képes fölvinni a nyelvek imája által arra a maximális csúcsra, mint ahol valamikor voltunk. 
Ez egy óriási dolog! A Júdás 20-ban mindjárt olvassuk, hogy megerősíti a belső embert a 
nyelvek imája által, és tovább épít. Ez egy óriási kijelentés ebből az Igéből.  

Júdás 1,20. 
20. Ti pedig szeretteim, épülvén a szentséges hitetekben, imádkozván Szent Szellem által. 
Még egyszer mondom, hogy amikor telve vagyunk gonddal, problémával, kilátástalan 

helyzetben vagyunk, és elkezdünk nyelveken imádkozni, akkor a Szent Szellem képes 
egyedül ezeket a terheket levágni rólunk. Visszaemelni arra a szintre, ahol voltunk, abba a hit-
magasságba. És nem csak fölemel, hanem megerősít bennünket, és tovább épít. Halleluja! 

Még egy dolgot nagyon fontos megjegyezni, mert ez mindannyiunkkal előfordulhat. Akár 
a nyelvek imája során, akár az anyanyelven mondott ima során, vagy a dicséret során, ahogy a 
gondolatunk csapong. Mit hagytam otthon? Mit kell dolgoznom? Mit főzzek holnap? Hogyan 
vágjak vissza a szomszédnak? És ehhez hasonlók. Hát, így nem lesz hatékony az ima, ez a 
baj! Ezért ima közben és dicséret közben a gondolatainkat kordában kell tartanunk, mert csak 
így lesz hatékony az imánk. Hogyan tehetjük ezt meg? Úgy, hogy összpontosítunk az Igére, 
Isten ígéretére, összpontosítunk a megoldásra, amit az Ige mond. Nem engedjük, hogy a 
gondolataink szanaszéjjel csapongjanak, hanem amiért megyünk imába, azon az Igén legyen a 
tekintetünk. A szellemünk és a lelkünk legyen egységben!  

Az első Igénk az volt, hogy az ember szellem, lélek, test. Ha kettő összefog ezek közül, 
akkor a harmadiknak nem sok szava van. Nem mindegy, hogy a test fog össze a lélekkel, és a 
szellemet elnyomja, vagy a szellem és a lélek fog össze, és a testnek azt mondja, hogy te 
csöndben maradsz! Ez is egy jó kis megértés. Mert a kettő az eggyel szemben több.  

Tehát úgy tudjuk a figyelmünket összpontosítani az ima témára, ha nem engedjük meg, 
hogy a gondolataink összevissza szaladgáljanak és csapongjanak. Ha a szellemünk és a 
lelkünk egységben van, vagyis a gondolataink és a szívünk egységben van, az Igén van, akkor 
az az imádság sokkal hatékonyabb. Imádkozni mindig jó. Tőlem is hallottátok azt, hogy 
nyelveken lehet imádkozni rántáskészítés közben, a kert kapálása közben is. De most ezen 
elgondolkoztam. Természetesen jó, de milyen a hatékonysága? Mert akkor azt nézem, hogy 
most a gazt vágjam ki, nehogy a kukoricát. Tehát akkor lesz az ima hatékony, amikor el-
érkezünk arra a szintre, hogy egy szívvel, egy lélekkel buzgón tudunk imádkozni. Ehhez kell 
fél óra, egy óra, mire ezeket a gondokat le tudjuk tenni, a gondolatainkat le tudjuk tenni, és 
csak az Úrra tudunk figyelni.  

Igazából, ha hatékonyan szeretnénk imádkozni, szeretnénk, hogy az imáink hatékonyak 
legyenek, akkor bizony időt kell rá fordítani. És olyan módon, hogy a gondolatainknak nem 
engedjük meg, hogy csapongjanak. Tényleg kell ez a bizonyos átfutási idő. Bizony lehet látni, 
hogy még abban az első félórában, órában látszik az arcokon, hogy nem átszellemült, és 
tényleg a saját gondjaikkal vannak az emberek elfoglalva. De jön egy áttörés, amikor tényleg 
buzgón lehet imádkozni egy szívvel, egy lélekkel, hathatósan, és akkor jön a Szent Szellem, 
akkor vágja le a problémákat, akkor emel fel arra a hitszintre, ahol eredetileg voltunk, ahon-
nan lezuhantunk valami oknál fogva, a világ hatása folytán. Dicsőség az Úrnak! Hisszük, 
Uram, hogy megértések születtek, és megértések születnek.  

Ez a tanítás fent lesz az interneten is, és oda lehet irányítani az embereket. Például, ha 
valaki kérdezősködik az újjászületésről, hogy mit jelent az. Mi az üdvösség? Akkor írd meg, 
vagy add oda a kis kártyát, vagy küldd el interneten, küldd el e-mailben, hogy erre a linkre 
kattintsál. A pásztor épp most tanított az újjászületésről, hallgasd meg! Így is lehet munkál-
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kodni. Én is így voltam kezdetben, hogy jaj, nekem mikor lesz olyan szókincsem, hogy el 
tudjam ezt magyarázni?  

Tehát az új élet Istentől származik, Jézus Krisztus munkálta ki a számunkra, kegyelemből 
kapjuk, hit által, és örvendezzünk azon, hogy mi már a menny királyságához tartozunk, és 
örökkön örökké oda fogunk tartozni! Ez egy jó dolog. Ezen örvendezni kell! Ezen hallelujázni 
kell! Mert a halleluja milyen szóösszetételből származik? A hallelu Jahve, tehát dicsérd Istent. 
Amikor hallelujázunk, akkor gyakorlatilag azt mondjuk, hogy dicsérem Istent. 

Tehát a bemerítkezés van, lehetséges, de ez az ünnepélyes része a keresztségeknek. Az 
Egyházunkban is van bemerítkezés. Ilyenkor beöltöznek a hívők fehér ruhába, és belépnek 
egy vízzel telt medencébe, és ott dicséret és igehirdetés mellett a víz alá merítik őket. Ez egy 
ceremoniális ünnepség, ahol a külsőség sokkal erőteljesebb, mint amikor itt elmondjuk az 
üdvösségimát. Mert külsőség itt nincs, csak a szívünkben érezzük, hogy valami jó történt 
velünk. Tehát vízkeresztség nélkül meg lehet lenni, vagy inkább úgy mondom, hogy kisebb a 
jelentősége. Nincs olyan nagy hordereje, mint az üdvösségnek és a Szent Szellem keresztség-
nek. Azok az igazán fontosak.  

Aztán van még egy keresztség, a tűzkeresztség, amiről nagyon keveset ír a Biblia. Az pe-
dig majd Jézus Krisztus visszajövetelekor lesz ilyen, valamilyen tisztító erővel bíró meg-
nyilvánulása. Így a Biblia négyféle keresztségről beszél. Legfontosabb az üdvösség, a Szent 
Szellem keresztség. Be lehet merítkezni, ha valakinek ez a szíve kívánsága. És a tűzkeresztség 
majd akkor lesz, amikor Jézus visszajön. Azt írja az Ige, hogy ebben a tűzkeresztségben pró-
báltatik meg az, amit eddig építettünk. Ha pozdorja, akkor elég. Ha szilárd alapokra épí-
tettünk, akkor az megmarad. Mert Jézus, amikor visszajön, hitet keres. Azt keresi, hogy hol 
van hit. Ezért fontosak a hittanítások. Igazából ezek mind hittanítások, amik a gyülekeze-
tekben elhangzanak. Valamilyen tekintetben vagy gyógyulás, vagy anyagi terület, vagy 
üdvösség. De ez is hit kérdése, mert az üdvösséget is hit által tudjuk elvenni. 

 
 Kézrátételes imádság következik. Kezünket tesszük rátok, ahogy Jézus is tette, ahogy 

Jézus tanította, és a kenet kiárad. Szabadulások és gyógyulások történnek, a Jézus nevében. 
Kezünket tesszük a hozott kelmékre, szövetekre és imádkozunk felettük: Drága mennyei 

Atyánk! Az Úr Jézus Krisztus szent nevében, a Te Igéd alapján a kezünket rátesszük ezekre a 
kelmékre, szövetekre és kiárasztjuk a menny minden erejét, a feltámadás erejét, a szabadító 
kenetet. Kiárasztjuk a szolgáló angyalokat, hogy legyenek a segítségünkre mindenkor és 
mindenben. Köszönjük Uram, a Te békességedet, a szeretetedet, a Te örömödet. Köszönjük a 
Te kegyelmedet. Köszönjük a bevégzett munkát! Hálát adunk, Uram, a kereszten bevégzett 
munkáért. Köszönjük, Uram, amit Te véghezvittél. Hálát adunk, hogy a Te erőd ezekben a 
szövetekben tárolódik, és eljut az otthonokba, és amikor a beteg testekhez érintik, a kenet 
kiárad, és megtöri az igát. Megtöri a betegséget, a fájdalmat, és minden rendellenességet. 
Szólunk a testhez, sőt követeljük a testtől, hogy tökéletesen működjön, mint Isten temploma! 
Hálát adunk, Úr Jézus, a bevégzett munkádért, az Úr Jézus Krisztus nevében. Ámen.  

Gyöngyszemek:  
A kérdéseknek örülök, ez is egy jó kérdés volt, a vízkeresztség kérdése. Mert nem biztos, 

hogy csak egy embert foglalkoztat, hanem foglalkoztathat mást is, és így lesz tisztánlátás és 
megértés. Igazából az a szerencsés, ha valaki fiatalon kezdi, mert nem egyformák az esélyek. 
Mert vagy a szülők még nem keresztények, vagy csak most lettek újjászületettek, és eddig 
nem tudták átadni azt, amiről most már tudják, hogy át kellene adniuk. Nem biztos, hogy 
nyitott rá, erőltetni semmiképpen nem szabad, mert az csak ellenállást vált ki. Az ima-
könyvben van olyan, hogyan kell imádkozni mások üdvösségéért. Imádkozni is hitben kell, 
ahogy tanultuk a most hitről. Ezt is imádkozzátok, mert valamilyen területen ez mindenkit 
érint. Mert lemenő, felmenő rokonság létezik, de lehetnek barátok, munkatársak, és bárki. 
Kérd meg az Úrtól az ő üdvösségüket, az ördögtől pedig követeld, hogy engedje el őket!  
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A Békevár webkikötőn is találtok ilyet az „Üdvösség” címszónál, ott Hagin tanításaiból 
gyűjtöttem össze ezeket a fontos dolgokat. Azokat tanulmányozzátok, és gyakoroljátok, ahogy 
a „most hitről” tanultunk a múlt héten. Hogy akkor most megvan neki! Nem majd meglesz, 
hanem most megvan. Tehát a most hitet gyakorolni szükséges. Még nem valóság egyelőre. Ne 
mondjuk ki, hogy nem nyitott, hanem puhul a szíve, nyílik a szíve az illetőnek. Mert a 
szavainkkal hatással vagyunk a szeretteinkre is, hogy hát, ez sohase fog üdvösségre jutni!  

Haginnál keressétek meg, hogy a bátyja sokáig nem jutott üdvösségre, pedig sokat imád-
kozott érte. Az Úr megmutatta, hogy hogyan imádkozzon helyesen, és utána pár hét alatt 
újjászületett. Az üdvösséghez először is azt kell követelni az ördögtől, hogy vegye le a 
sötétség leplét! Tehát le kell imádkozni a sötétség leplét az emberek szeméről, hogy lássák 
meg Isten dicsőségét. Ez az egyik dolog. Ez is ott van fönt a Békevár weboldalán valahol, 
mert erről már régen tanultunk, hogy mik ezek a lépések. Talán még az Örömhírmondó 
újságunkban is benne volt egyszer, visszamenőleg meg tudod azt is keresni.  

A másik: aratómunkásokat kell kiküldeni. Nem biztos, hogy neked kell üdvösségre vezetni, 
valakit küldjön az Úr az útjába. A harmadik pedig, hogy a Szent Szellem olyan mértékben 
vonzza be az illetőt Isten királyságába, hogy ne tudjon ellenállni neki. Ezt kell megvallani 
hitben, hogy nem tud ellenállni a Szent Szellem vonzásának, és a szolgáló angyaloknak az 
invitálására bejön Isten királyságába. Ezeket a lépéseket tudjuk megtenni annak elősegítése 
érdekében, akiért imádkozunk, akit szeretnénk, hogy bejöjjön Isten királyságába.  

A másik ilyen trükk, hogy kint kell hagyni egy-két ilyen témájú könyvet, Bibliát az 
asztalon. Ha például nem úgy állt a könyv, mint előtte, biztos beleolvasott az illető. Nagyon 
sokan bizonyságot tesznek arról, hogy a tévén keresztül születnek újjá, mert olyan műsort 
néznek. Azért is lehet imádkozni, hogy megfelelő időben az angyalok úgy vigyék a kezét, 
hogy odakapcsoljon egy olyan csatornára, ahol mondják az üdvösség imát.  

 

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 a 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, hittel 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, és a szívemet 
megnyitom, és átadom Neked. Megvallom, hogy Jézus a Megváltóm, Gyógyítóm, és Szabadí-
tóm! A hittel elmondott imám által újjászülettem Krisztusban, és így teljes megváltást, 
üdvösséget nyertem. Az Ő szent vére megtisztított engem minden bűntől. Köszönöm, Úr Jé-
zus, az örök életemet! Ámen. 

Megköszönjük az Úr Jézusnak, hogy közösségben lehettünk vele. Áldott és gyümölcsöző 
napokat kívánunk nektek. 

 

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

 


