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ALAPTANÍTÁSOK 
Üdvösség 1. – Üdvösség 

 
Meg kell érteni azt az embereknek, a késın jövıknek - most nem az 5-10 percet késıkre 

gondolok, hanem azokra, akik csak a végére zuhannak be: ha nem hallják meg a tanítást errıl, és 
nem értik meg a gyógyító kenet lényegét, akkor nem tudják venni igazán jól ezt a kenetet!  

Nekem is növekednem kell Isten kegyelmében, hogy békességem legyen - amikor valami nem 
tetszik igazán, akkor is békességben legyek. Bizonyos az, hogy ha esetleg te tudnál az én testemben 
lenni arra a 3-4 órára, amíg imádkozom ezért a rengeteg, néha több ezer emberért, akkor megérenél 
engem. Meg kell feledkezni végül is a rengeteg ember betegségérıl és bajáról.  

A legtöbb szolgáló, aki hozzám hasonlóan imádkozik a betegekért, általában csak egy, vagy két 
alkalommal tart gyógyítást egy héten.  

Annak, hogy én ilyen sőrőn, mindennap több gyógyítást tartok, az egyetlen oka, hogy nagyon 
közel vagyunk a gyülekezeti korszak végéhez, és a követezı pár évben, ami még hátra van ebbıl a 
korszakból, megpróbálunk a lehetı legtöbbet tenni az Úrnak.  

A legtöbb ember, hívı ember, nem igazán tudja, hogy az idık végén vagyunk, és ha még 
tisztában is van ezzel, akkor sem tudja, hogy hogyan kell az embereket újjászületésre vezetni, tehát 
az üdvösségüket megadni.  

Tudjátok, Isten a gyülekezeti testbe helyez tanítókat, pásztorokat, evangélistákat, prófétákat, és 
így tovább.  

 
Efezus 4:11 
„És İ adott némelyeket apostolokul, némelyeket prófétákul, némelyeket evangélistákul, 

némelyeket pedig pásztorokul és tanítókul:”  
 
Nézzük meg, hogy Jézus Krisztus miért adta ezeket a hivatásokat a gyülekezetek számára! 
 
Efezus 4:12 

„Szolgálat munkájára tökéletesítve a szenteket, a Krisztus Testének építésére:”  
 
Tehát azért kaptátok, hogy ti növekedhessetek, és hogy késıbb az Úr titeket is használhasson.  
 
Efezus 4:13 

„Míg eljutunk mindnyájan az Isten Fiában való hitnek és az İ megismerésének egységére, 
érett férfiúságra, a Krisztus teljességével ékeskedı kornak mértékére.”  

 
Tehát, hogy miért kaptuk ezeket: hogy növekedhessünk, és minél inkább Jézus Krisztushoz 

hasonlókká válhassunk.  
Miért még, ezen kívül?  
 

Efezus 4:14  
„Hogy többé ne legyünk gyermekek, akik mindenféle tanítás szelében ide-oda hányódnak és 
sodródnak az emberek álnokságától, tévútra csábító ravaszságától.”  

 
Ezeknek a tanítóknak az a szerepe, hogy az a rengeteg könyv, ami manapság a kezetekbe kerül, 

közte ki tudjatok igazodni, hogy melyik igaz, és melyik nem.  
 
Efezus 4:15 

„Hanem az igazságot szólván szeretetben, mindenestıl fogva növekedjünk abban, aki a fej, a 
Krisztusban.” 
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Szeretetben és igazságban növekedhessetek.  
Amikor újjászületett kereszténnyé válsz, akkor te még csecsemınek számítasz - mert nem rögtön 

felnıtt kereszténnyé születsz, hanem csecsemınek születsz meg.  
Sopronban tegnap délelıtt a gyógyítás elıtt tartottam egy tanítást egy kis csoport számára. Ez a 

negyedik alakalom, hogy ott tanítok, és most jöttek rá arra, hogy rendszeresen szükségük van egy 
oktatóra. Mondtam nekik, hogy Bécsbıl fogok küldeni egy tanítót, aki minden héten fog hozzájuk 
menni, tanítani.  

Mivel egy újjászületett keresztény csecsemı számára, ha nem tanítják az igazságot, akkor te 
bármi mást is elhihetsz, mert nem tudod még az igazi utat. Attól függetlenül, hogy az igaz, vagy nem 
- te azt el fogod fogadni, és utána az egy hatalmas nagy munka, hogy a helytelen dolgokat elfelejtsd, 
amit addig tanítottak neked.  

Sajnos itt Magyarországon nagyon sok helytelen dolgot tanítanak az embereknek, az emberek 
meg elhiszik. Olyan dolgokat tanítanak, amit még a Bibliaiskolák sem hoznak napvilágra.  

Meg szoktam döbbeni rajta, hogy olyan emberek, akik még Bibliaiskolát sem jártak ki, hogy 
veszik a bátorságot, hogy olyan dolgokat tanítanak, ami teljesen Biblia alapja nélküli!  

A Biblia ezt úgy hívja, hogy ’a vak vezet világtalant.’  
Isten a gyülekezeti testbe azért ad szolgálókat, hogy a tagokat vezesse és segítse.  
Azt is meg akarom nektek mondani, hogy itt volt egy pár könyv, amit a múltkorában árultak, 

azok közül nem egy sajnos rossz és helytelen tanításokat tartalmaz, és sajnos megmérgez benneteket. 
Az egész életedre szellemileg megmérgezetté válsz ettıl a tanítástól!  

Tanítottam már az üdvösségünkrıl, a megváltásunkról, és szeretnék ma megint tanítani errıl 
szeretetben - és nyilván azt hiszed, amit akarsz hinni.  

Tegnap imádkoztunk egy hölgyért: a soproni nagy gyógyítás után kimentünk még egy házhoz, és 
imádkoztunk volna egy rákos asszonyért. Mire odaértünk, meghalt. Hazament Jézus Krisztushoz, és 
nem ment a pokolba. Tudjátok, hogy miért nem a pokolba került? Mert egy héttel azelıtt valamelyik 
gyógyításunkra még elhozták, és újjászületett a szelleme.  

Tudjátok azt, hogy a hazai gyülekezeteknek a 99%-a nem tudja, hogy hogyan kell az 
embereknek az üdvösséget átadni, mert nem fogadják el a Biblia tanítását. És azért, mert ık a 
büszkeségük folytán taníthatatlanok, ezért az emberek, akiket szolgálnának, mind a pokolba 
kerülnek - és én most a magyarokról beszélek! 

Ma szeretném megtanítani azt mindnyájatoknak, hogy hogyan kell valakit az üdvösségre vezetni, 
megváltást adni neki, hogy ne kerüljön a pokolba a szelleme - mert meg kell tanulnod, hogy hogyan 
kell valakinek az üdvösségét megadnod!  

Én soha nem gondoltam, hogy Istennek az a szándéka, ami végül is lett, hogy engem ezen a 
területen használjon.  

Szigetszentmiklóson 5-6 hónapot töltöttem el. Végül is találtam olyan keresztényeket, akik 
hajlandóak voltak megtanulni azt, hogy hogyan kell valakit újjászületésre vezetni. Ha most elmész, 
és megnézed, hogy Isten hogy használja ıket: mindenki, akire ráteszik a kezüket, azok 
meggyógyulnak. Isten azért használja ıket, mert legalább annyit tudnak, hogy hogyan kell az emberi 
szellemet az üdvösségre vezetni.  

Természetesen az asszonyokról is beszélek! 
Szeretném nektek elmondani azt, hogy én is egy hölgy szolgálata során tértem meg, és kaptam 

meg a megváltást. Még mindig ı az egyik leghatalmasabban felkent gyógyító szolgáló az összes 
közül a földön - és meg kell, hogy mondjam nektek, hogy az Isten használ asszonyokat is.  

Errıl nem akarok ma tanítani, de ez is biblikus, és Biblia alapja van.  
Ha mondjuk a halálos ágyadon fekszel rákos betegségben, és jön oda egy asszony, és rád teszi a 

kezét, és mondja, hogy: gyógyulj meg Jézus Nevében - és meggyógyulsz ebbıl a betegségbıl, abban 
a pillanatban el fogod felejteni az összes ilyen hibás, szigorúan vallásos alapon vett tévtanítást, mint 
például, hogy asszonyok nem használhatók Isten által.  

Mert ez az igazság, hogy használhatók.   
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Meg kell, hogy mondjam nektek, hogy vannak igenis asszonyok, akik fel vannak kenve Isten 
által!  

Valami biztos nincs rendben Istennel – ugye azt mondanátok -, hogy asszonyokat is fölken.  
Ha ilyet gondolsz, ez csak azért van, mert nem érted meg igazából a Biblia Igéjét, tanítását. 

Mehetsz a Biblia alapján, és csinálhatsz magadnak törvényeket az Ige alapján, és ezáltal - a 
törvények által, amit te kreálsz -, az embereket, Isten gyermekeit, Isten népét, megkötésbe teheted, 
megkötözheted.  

Egész nap azzal foglalkozhatsz akár, hogy a Biblia alapján törvényeket kreálsz, hogy mit szabad 
tenni, és mit nem szabad. 

Elıször a legfontosabb, hogy újjá kell születned, a szellemedben kell újra teremtıdnöd, és utána 
a te szellemed fogja a tested fölötti kontrollt, a vezérlést végezni - ha te növekszel az Úrban.  

Ha egészen buta törtvényeket és szabályokat hozol a Bibliából, hogy pl. a hölgyeknek nem lehet 
levágni a haját vagy nem hordhatnak ilyen ruhát, nem rúzsozhatják a szájukat - bármit kitalálhatsz, 
ami megkötözéseket ad, és semmi köze az igazi megváltáshoz. Attól függetlenül, hogy ezek szigorú 
vallásos alapokon nyugszanak, nincsen ott a Szent Szellem ereje, mert nem tudja igazolni.  

Így mőködik!  
Akkor is így mőködött, amikor Jézus Krisztus itt volt a földön! Akkor is, Jézus Krisztus a 

szigorú vallási megkötöttségek ellen volt!  
Azok számára, akik nem tudják a Bibliát igazából, arra lenne szükség, hogy alázattal 

meghajoljanak a tanítások elıtt.  
Kedden este megint fogunk tanítani a büszkeségrıl és az alázatról, és elıbb, vagy utóbb 

mindannyiótokhoz el fog jutni az üzenet, amit át akarok adni.  
Nagyon sokat kell tanulnotok mindannyiótoknak, mert nagyon sok minden van, amit még nem 

tudsz a Bibliából! 
Meg kell mondanom, hogy én is nagyon sok mindent nem tudok! Vannak olyan területei a 

Bibliának, amire egyszerően nincs idım, hogy tanuljam. De Isten nem hívott el hál’ Istennek arra, 
hogy minden területrıl tanítsak - de legalább ma, annyit megtanulhatsz tılem, hogy hogyan kell 
valakit üdvösségre vezetni.  

Ez lesz az igazság, amit tanítok neked. 
Nézzük csak meg, hogy a bőnök bocsánata által eljuthat–e egy bőnös ember a mennyországba, 

ha megvallja a bőneit?  
Ettıl nem jut el a mennyországba! Ettıl ı nem jut el a mennyországba!!  
Tehát foghatsz itt egy úgynevezett bőnöst, akinek nincs még megváltása, és kérheted tıle, hogy 

minden nap vallja meg az ı bőneit, egészen addig, amíg Jézus Krisztus vissza nem jön értünk - és 
azon a napon, amikor Jézus visszajön értünk, ez az ember a pokolba fog kerülni.  

Ez azért van, mert a bőnök megvallása az nem a bőnösök számára van, akiknek még nincs 
megváltásuk, hanem az újra született keresztények számára van.  

Amit keresztelı János tett, az az Ószövetség zsidói számára volt. A zsidók számára volt, az 
ószövetség törvényei alapján. 

Ameddig a természetünk az ördögtıl van, addig egy személynek az egész belsıje rossz, és a 
rossz oldalról van, és ezért az ı szellemének újra születésre van szüksége.  

Ha a szellemed nem születik újra, akkor te a pokolba kerülsz. Nem számít, hogy melyik 
gyülekezetben tartozol, vagy hogy mennyi bőnödet vallod meg - mert az ilyenek az ítélet fehér trónja 
elé kell majd, hogy álljanak az utolsó ítéletkor.  

Nekik, a bőnösnek, elıször meg kell vallaniuk a kapcsolatukat Jézus Krisztussal.  
Ez az, amit meg kell tenniük elıször!  
Szeretném elmagyarázni most egy másik módon! 
Én egy gyülekezethez tartoztam egészen 33 éves koromig, és nem voltam újjászületett 

keresztény! Kétszer menetem el a gyülekezeti alkalomra hetente, szinte az egész életem teljes 
folyamán - és nem voltam újjászületett.  
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És képzeljétek el, senki nem volt ebben a gyülekezetben, aki bármit tudott volna arról, hogy 
hogyan kell valakinek az újjászületést megadni - még a gyógyulásról nem is beszélve.  

Viszont most már tanulják ezek az emberek is, hogy hogyan kell az újjászületést, és a gyógyulást 
megadni. Azért, mert ma már egy olyan pásztoruk van, aki ezt tudja.  

Ha te igazán szeretsz valakit - úgy értem, ha igazán szereted -, akkor mindenféle butaságokkal 
fogod tömni a fejét, vagy pedig igazán azt szeretnéd, hogy ı is újjászülessen?  

Bizonyos esetekben volt alkalmam, hogy olyanokkal beszélgessek és vitázzak, akik úgy 
tartották, hogy már nagyon sokat tudnak - és ezek a beszélgetések gyülekezeti szakadáshoz vezettek. 
Mondtam neki: mit tennél akkor, ha pl. ötezer ember lenne a kezed alatt, és mindannyian azt 
mondanák, hogy: tudjátok, mi hisszük Jézus Krisztust, mit kell most tennünk?  

Mit tennél te akkor?  
Azt mondta erre, hogy: nem tudom!  
Az összes, amit tudtak, hogy a bőneiket meg kell vallani – és ez egy nagy szeretet-ember volt. Ez 

a tudáshiány végül is gyülekezeti szakadást okozott, és ez a ’vak ember’ vele ment.  
Ha te igazán szeretsz valakit az Istentıl eredı szeretettel, tehát az isteni szeretettel, akkor 

legalább azt tanuld meg, hogy ezt az embert hogyan vezetheted az Úrhoz, hogy új teremtménnyé 
válhasson ez az egyén Jézus Krisztusban!  

Ha úgy vesszük, akkor egy ember munkája által nem fog tudni egész Magyarország üdvösségre 
jutni, tehát mindnyájatoknak meg kell tanulni.  

Mondjuk, ha Isten így akarná, akkor megtörténhetne, de Isten nem így akarja. Mindnyájatokat 
akar használni ebben a munkában, és csak úgy tud titeket használni, ha a szent Igén keresztül 
mőködtök!  

Ha viszont az Igét úgy veszed, hogy bármit, ami tetszik, kiveszel belıle, és azt magyarázod ki 
belıle, amit akarsz, akkor kicsavartad az Igét.  

Kaptam olyan leveleket is, amikor az emberek megírják, hogy dicsıséges módon kapták meg az 
újjászületésüket, és a gyógyulásukat.  

Ma el fogom neked magyarázni, hogy miért csinálom oly módon, ahogy ezt csinálom. Mert ily 
módon, ahogy ezt ma megtanuljuk, az emberek 100%-ban mindnyájan újjászületnek - mert ez az a 
mód, ahogy Isten ezt teszi.  

 
2Khorintus 5:17-18 
„Azért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az; a régiek elmúltak, ímé, újjá lett minden . 

Mindez pedig az Istentıl van, aki minket megbékéltetett magával a Jézus Krisztus által, és aki 
nékünk adta a békéltetés szolgálatát;” 

 
Nézzük meg a 19. verset, ahol Isten azt akarja, hogy mi tudjunk valamit: 
 
2Khorintus 5:19 
„Minthogy az Isten volt az, aki Krisztusban megbékéltette magával a világot, nem 

tulajdonítván nékik az ı bőneiket, és reánk bízta a békéltetésnek Igéjét.” 
 
Ez az üdvösség üzenete számunkra!  
Ez az egyetlen egy bőn, amiért valaki a pokolba kerülhet! Ez a bőn nem más, mint amikor 

elutasítod Jézus Krisztust, mint életed Urát és Megváltóját.  
Amikor egy személy elfogadja Jézus Krisztust, akkor az ı szelleme újra teremtıdik, és ebben a 

pillanatban megkapja az ı addigi életének összes bőn-eltörlését.  
Sajnos ez a magyar Bibliában nagyon sokszor félrefordított, mert bőnbocsánatot írnak itt. Ez 

nem bőnbocsánat, mert itt az történik, hogy annak az embernek, az összes addigi élete teljes 
egészében eltörlıdik.  



Szöveges változat: www.bekevar.fw.hu — Hangformátum: www.ksze.org > Alaptanítások 

 

10/5 Jim Sanders – Alaptanítások: Üdvösség 1. 

 

Ez az a mód, ahogy Isten tekint ránk: Isten az egész addigi életünkre úgy tekint, mint a bőnös 
életünkre, mert a szellemünk a rossz oldalról voltál az idáig, mert még a ’disznók’ voltunk addig, és 
a disznó az ı természete folytán bemegy a sárba, és újra összepiszkítja magát. 

Tudom, mert én is egy voltam ezek közül. Én is bőnös voltam. A bensımben voltam rossz.  
Egy számítógép mondjuk, emlékezhetne a múltamra - képzeljétek el, hogy én mennyivel kevésbé 

tudok emlékezni, mint egy számítógép. Ezért kellett, hogy az én bensım változzon meg, az én 
szellemem, és ez által én egy új emberré váltam. Az addigi életem teljes egészében elmúlt, 
eltörlıdött, mint ahogy mondja itt az Ige: minden elmúlt, és minden újjá lett.  

Te csak a te szívedben, a te bensıdben lettél egy új ember, de még mindig ugyanaz a tested van, 
és ugyanazokat a dolgokat akarja tenni, amit az idáig tettél.  

Még mindig ugyanaz az elméd van, ami régen volt, ezért meg kell újítani az elmédet Isten Igéje 
alapján.  

Még mindig ugyanazok az érzelmeid vannak, amelyek visszavinnének a régi bőnös életedbe, 
mert még az sem cserélıdött ki - mert Isten csak a bensıdet, a szellemedet cseréli ki.  

Mostanában nagyon sok alkoholos beteg jön a gyógyításainkra. Én is egy voltam ezek közül - de 
ezek, akik most jönnek, ezek nagyon rossz fajtái.  

Volt egy ilyen alkoholista beteg Szlovákiában, akiért imádkoztam, és az Úr meggyógyította a 
térdét. Egy teljes, totális alkoholista volt, és teljesen tönkre ment az ivástól. Utána újjászületett 
kereszténnyé vált, úgy részegen.  

Egy, vagy két hónapra rá visszaérkeztem oda, és józanul érkezett reggel 8 és 9 között a 
biciklijén. Teljesen megváltozott! Teljesen újra teremtıdött Jézus Krisztusban, egy új teremtménnyé 
vált! Az az ember, aki két hónappal azelıtt ı volt, az teljességgel meghalt. Elment. Mert az ı 
természete még a rossz oldalról volt, és Isten az ı szellemében teremtette ıt újjá. Ezt nevezik az 
üdvösségnek.  

Ahhoz, hogy ezt az újrateremtett szellemet meg tudd kapni, hinned kell valamit.  
Elıször is azt kell hinned, hogy Jézus Krisztus feltámadt a halálból - és ez az én szolgálatom ezt 

szolgálja, hogy ezt megtapasztald, mert ez egy érzékelhetı kenet. Mert ez a kenet, amit kapsz, ez 
egyenesen mutatja, és érzékelheted a Szent Szellem erejét, és azt, hogy Jézus Krisztus él.  

Nagyon sok fajtája, pontosan hét fajtája van annak, hogy Istentıl gyógyulást kaphass - Isten 
hétféle módon tudja megválaszolni az imádságaidat.  

Székesfehérváron voltunk pénteken, ahol egy hölgy eljött a gyógyításra. Húsz éve küszködött 
súlyos depresszióval. 40 alkalommal kellett kórházba mennie elektrosokkos kezelésre. Nem volt egy 
nagy lélekszámú gyógyítás, úgyhogy volt idım az emberekkel foglalkozni, és tudtam ıket tanítani, 
és neki volt ideje arra, hogy hite támadjon a gyógyulásával kapcsolatban.  

Amikor a Szent Szellem erejét megkapta, megérintette ıt a Szent Szellem, akkor egy sikoltással 
hanyatlott hátra és megszabadult.  

Elmondtam ott, nem egyszer, azon az alkalmon, hogy ez a fajta kenet, a Szent Szellem ereje 
minden démonikus hatástól, minden betegségtıl megszabadít benneteket.  

Azt is elmagyaráztam nekik nem egyszer, hanem többször, magyaráztam és magyaráztam, hogy 
a Bibliában nincs megszabadító szolgálat. Egyáltalán, soha nem is volt! Csak apostoli próféta 
szolgálat van, tanító szolgálat - és ık azok egyedül, akik kenetet kapnak Istentıl.  

Ennek a hölgynek 20 éve volt ez a démonikus nyomás a testében és ott azonnal tökéletesen 
megszabadult.  

Találjátok ki, erre mit tett az ördög? Küldött hozzá egy keresztényt, és ez a keresztény a 
következıt monda el neki, hogy: vigyázz nagyon, mert az ördög jön, és újra rád rakja ezt a 
betegséget, és újra beteg leszel – mondta neki.  

Amikor ez a keresztény újra idejön közénk – mert szokott idejárni -, akkor szeretnék vele 
beszélni, mert ennek a fiatal újjászületett kereszténynek, csecsemınek Jézus szeretetére lett volna 
szüksége, és arra lett volna szüksége, hogy Isten Igéjét tanítsák neki.  

Ez viszont azt mutatja, hogy ez a hölgy teljesen megszabadult 20 éves betegségébı!  
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Itt, ezekben a gyógyító sorokban is nagyon sokszor szabadultok meg betegségektıl, anélkül, 
hogy szabadító szolgálatot végeznék.  

Ahhoz, hogy ebbıl a megszabadulásból végelegesen ebben az állapotban is maradj, az kell, hogy 
Isten Igéjével tápláld a szellemedet.  

Néha a betegségedbıl tényleg gyógyulásra van szükséged, néha viszont csak egyszerően arról 
van szó, hogy a szellemi szabadulásra van szükséged, a szellem távozására.  

De errıl nem tanítlak benneteket, mert gyedül csak annyit kell tudni, hogy a villanykapcsoló hol 
van, hogy mőködjön a fény, és ehhez nem kell villamosmérnöki tudás.  

Nagyon sok mindent kell elıtte tanulnotok, mielıtt azt a tudást akarjátok megszerezni, hogy 
hogyan kell egy ilyen kenettel mőködni, és hogyan kell egy kenettel szolgálni az embereknek.  

 
Róma 10:9-10 
„Mert ha a te száddal vallást teszel az Úr Jézusról, és szívedben hiszed, hogy az Isten 

feltámasztotta İt a halálból, üdvözülsz. Mert szívvel hiszünk a megigazulásra, szájjal teszünk 
pedig vallást az üdvösségre.”  

 
Tehát látjátok, amit hisztek, az számít!  
Jézus Krisztus feltámadt a halálból.  
Miért kell ezt elhinni? Azért, mert İ most is él.  
Amikor megtapasztalod, hogy Jézus Krisztus él, itt van a gyógyítása - akkor meglesz a 

bizonyosságod arról, hogy İ meghalt a te bőneidért, utána már nagyon könnyő a dolog. De csak a 
szívedben tudod ezt igazán!  

Ez pontosan olyan, mint amikor nısülsz: azt is a szellemedben kell megtenned elıször.  
Olyan jól végeztem a tanításaimat errıl, hogy az egyik kollegám Romániában meg is nısült. ☺ 

Megtanulta, hogy hogyan kell nısülni. ☺ 
Sokszor elmagyaráztuk már. Vegyünk itt egy példát, hogy házastársat keresünk. Mondjuk, 

vegyük a Kati apukáját, például, a felesége is itt van valahol, csak máshol ül. Vegyük ezt a példát, 
hogy fogott egy kis papírcédulát, és mindent, ami Katin van, azt leírja: szeretnék egy feleséget 
magamnak, aki kb. ilyen magas - mint a Kati - ilyen barnás hajút. Lemegy Budapest egyik terére, 
mondjuk, fogja a listáját, és akik jönnek szembe hölgyek, azokat mind leteszteli, hogy vajon 
stimmelnek-e a dolgok. Utána egy párhónap múlva jön Kati.  

Nem így történnek ezek a dolgok! De sajnos ilyen módon próbálják az emberek Istent 
megtalálni.  

Ugyanígy fogod megtapasztalni a bensıdben, hogy Jézus Krisztus feltámadt a halálból, és hogy 
ı él. Ugyanígy fogod azt is érezni, hogy amit én itt tanítok, az igaz, vagy nem. Egyszerően belül 
érzed. Ha ez igaz, ha ez Istentıl jön, ha a Szent Szellemtıl jön, ha Jézustól jön - érezned kell belül, 
hogy igaz, és meglesz a bizonyosságod róla a te szellemedben. Fogod érezni.  

Még egy pár dolgot szeretnék az Igébıl idézni, hogy az üdvösségünk 100%-os legyen. 
 
János 20: 30-31 
„Sok más jelt is tett ugyan Jézus az İ tanítványai elıtt, amelyek nincsenek megírva ebben 

a könyvben; Ezek pedig azért írattak meg, hogy higgyétek, hogy Jézus a Krisztus, az Istennek 
Fia, és hogy ezt hívén, életetek legyen az İ nevében.” 

 
Tehát mit gondoltok, Isten miért tesz gyógyításokat az ilyen fajta alkalmakon?  
Hogy megtudhasd, hogy Jézus Krisztus Istennek a Fia! 
 
1Korinthus 15:3-4 
„Mert azt adtam elıtökbe fıképpen, amit én is úgy vettem, hogy a Krisztus meghalt a mi 

bőneinkért az Írások szerint; És hogy eltemettetett; és hogy feltámadott a harmadik napon az 
Írások szerint;”  
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Jézus Krisztus meghalt a mi bőneinkért.  
İ soha nem vétkezett, nem követett el bőnt - és az ördög itt követte el a hibát, mert úgy hitte, 

hogy Jézus Krisztus követte el a bőnt, de İ a mi bőneinket helyettesítette! Mert Isten a mi összes 
bőnünket helyezte Jézusra. Ezért támadt fel İ a harmadik napon a halálból. Megfizette az árat.  

Ahogy a 4. versben mondja, hogy a harmadik napon pedig föltámadt a halálból.  
Tehát mivel föltámadt a halálból, ezért Jézus Krisztus él!  
Te megkaphatod az újjászületésedet Jézus Krisztusban.  
Hogyan?  
Úgy, hogy megvallod a kapcsolatodat Jézus Krisztussal. Nem a bőneidet - a kapcsolatodat!  
Mert arra van szükséged, hogy a szellemedben újra teremtıdj, és ebben a pillanatban megkapod 

az összes addigi bőneid eltörlését. Teljesen eltörlıdnek a bőneid, és Isten szemében a teljes addigi 
életed és a múltad meghalt, nem létezik.  

Csak az ördög az, aki jön, és állandóan kiássa a múltadat és a bőneidet.  
Nem számít, hogy milyen volt a múltad, milyen rossz volt, Jézus Krisztus vére elegendıen jó 

ahhoz, hogy bármit elmosson! 
A János elsı levele a keresztények számára íródott, nem a bőnösök számára, akik még nincsenek 

megváltva! 
Olyan, mint egy barátság.  
Vegyük ezt a hölgyet: vannak gyerekei. Ha valamelyik, pl. rosszat tesz, akkor az anyukájával 

való barátságból a gyerek kikerül. Mondhatjuk azt is, hogy bőnt követett el a gyerek, mert nem tette 
azt, amit az anyukája mondott neki - de még mindig az anyukája kislánya.  

Amikor egy keresztény bőnt követ el, még mindig ott van az újjáteremtett szelleme Isten által, 
csak egyszerőn kikerült Isten barátságából, a kapcsolatából. Ahhoz, hogy visszakerüljön Isten 
kötelékébe, az kell, hogy megvallja a bőnét. 

 
1János 1:9 

„Ha megvalljuk b őneinket, hő és igaz, hogy megbocsássa bőneinket és megtisztítson minket 
minden hamisságtól.”  

 
1János 2:1-2 
„Én fiacskáim, ezeket azért írom néktek, hogy ne vétkezzetek. És ha valaki vétkezik, van 

Szószólónk az Atyánál, az igaz Jézus Krisztus. És İ engesztelı áldozat a mi vétkeinkért; de 
nemcsak a miénkért, hanem az egész világ vétkeiért is.” 

 
Tehát ki az, aki a mi szövetségünket létre hozta? Jézus Krisztus.  
Ezért kell, hogy mi a bőneinket Jézus Krisztusnak valljuk meg, mert Jézus Krisztus a mi 

szószólónk a Mennyei Atyánál - tehát neki kell megvallanunk a bőneinket. 
Álljunk föl együtt! 
Nagyon sokat utazunk az országban, ahogy látjátok a plakátjainkon. Éppen most jöttünk vissza 

Sopronból.  
Ismerem a magyarokat, ık nagyon csendes és szeretetteljes emberek, és nagyon sok kegyelem 

van bennük.  
Egy dolog viszont, ami számunkra megadatik, az a hit Isten Igéjében. Ha ismered Isten Igéjét, 

akkor tudod, hogy a mennyország egy valóságos hely, és amikor meghalunk, akkor hazamegyünk 
Jézus Krisztushoz.  

Pál apostol mondta ezt, hogy: ha én a testembıl kikerülök, akkor én Jézus Krisztussal leszek.  
Amikor a tested föltámad - az késıbb következik be a feltámadáskor -, akkor egy megdicsıült 

testet fogsz kapni. Amíg viszont itt a földön vagy ebben a fizikai testedben, akkor a fizikai testeddel 
lesznek problémáid. Minden tekintetben foglalkoznod kell a testeddel: legyen ez bőn, legyen ez 
betegség - minden tekintetben a testedet Isten Igéje vonalán kell vinned.  
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Ezt a megvallást mi mindig megtesszük Jézus Krisztusért. Ez a megvallás megadja az 
üdvösségedet 100%-ban, mivel megvallod, hogy Jézus Krisztus Isten Fia, meghalt a te bőneidért, és 
hogy feltámadt a halálból.  

Ez az a három, amirıl ma tanítottunk, amit hinned kell ahhoz, hogy meglegyen az üdvösséged.  
Ha megkéred, hogy legyen az Ura az életednek, akkor kicseréli a szellemedet. Új teremtménnyé 

válsz.  
Ez nem más, mint az Evangélium. Ezért halt meg Jézus, hogy nekünk ez megadasson.  
Egy napon nekünk is ugyanolyan megdicsıült testünk lesz, mint Jézusnak van.  
Azt te tudod, ha te nem vagy rendben Istennel. Tudod, ha nincs meg a bizonyosságod a 

szívedben errıl.  
Ha te ma este meghalnál, és nem tudod, hogy a mennyországba, vagy a pokolba kerülsz-e, emeld 

föl a kezedet, és akkor ezt az imádságot el fogjuk mondani együtt veled a te üdvösségedért. 
Kérhetitek nyugodtan ezt az imádságot!  
Amikor te ezt az imádságot kéred, akkor már neked megvan a hited arra, hogy ez mőködik, 

akkor már megvan a hited az üdvösségedre, és a bizonyosságod belül a szívedben.  
Ugyanez mőködik, a bizonyosság mőködik a gyógyulásodra is.  
De az az imádság, amit most el fogsz mondani, ezáltal, ha ezt hittel mondod el, ott a helyeden 

rögtön meggyógyulhatsz ezen imádság által. 
Mondjuk el az imádságot! 
 

„Hiszem, hogy Jézus Istennek Fia! 
Hiszem, hogy Jézus meghalt az én bőneimért, a Biblia tanítása szerint. 

Hiszem, hogy Jézus feltámadt a halálból az én megigazulásomért! 
Kérlek, Jézus, hogy legyél az én Uram, és Megváltóm, és Gyógyítóm! 

Jézus, Te vagy az én Uram, és Megváltóm, és Gyógyítóm! 
És én meg vagyok váltva, és ez az igazság!  Amen!” 

 
Különösen a magyarok számára mondanám ezt el, mint egy bizonyos fajta magyarázkodást, 

bocsánatkérést! 
Nem akarok igazán összeütközésbe kerülni veletek majd, mert nagyon kedves, csöndes és 

barátságos emberek vagytok. Én teljesen másfajta környezetben növekedtem föl, és négy évet 
végeztem el egy katonai fıiskolán. Ezért aztán néha megtörténik, hogy kicsit felemelem a hangomat, 
és nézeteltérésbe kerülök. Különösen a magyarok veszik zokon ezt, mikor elkezdem a hangomat 
felemelni - de úgy gondolom, hogy ez igazából a szeretetbıl ered.  

Amikor valakit elkapsz, és jól megpofozod, és utána meggyógyul - akkor végül is jót tettél vele, 
mert kihoztad ıt abból az állapotából, amivel csak egy pofonnal tudtad kihozni. 

Prágában voltam, és nem az én alkalmam volt, és ott volt egy 30 éves hölgy, aki sikoltozott. 
Tudtam, hogy egy démon van benne, és az evangélista, akié az alkalom volt, az is tudta, hogy egy 
démon van benne. Ez egy ausztráliai kollegám volt, akivel együtt voltam. Már nagyon rég együtt 
voltunk, és valójában Istennek felkent szolgája volt. Nagyon békésen végezte a gyógyítást, és 
nagyon szép csöndben imádkozott.  

Megkért engem, hogy menjek én oda. Amikor odaértem ehhez a hölgyhöz, akkor elkezdett úgy 
morogni és vicsorogni, mint egy kutya. A másik kollégám azt hitte, hogy valami nagy baj van. 
Tudtam, hogy démonikus behatás van benne, és az a démonikus erı gyakorlatilag úgy viselkedett, 
mintha Jézus Krisztust ki akarná figurázni.  

Erre föl a kenet hatalmasan rám szállt. Szinte semmit nem tettem, és tudtam, hogy el akar 
szaladni elılem, mert ez a démon akarta ıt menteni, és ezért megragadtam a hajánál, fülénél fogva jó 
erısen, és jó erısen magamhoz ragadtam. ☺  

Az összes keresztény ott volt, prédikátorok voltak ott, és ezt mind látták!  
Az Úr végül is megszabadította ıt. Az Úr végül is kényszerítve volt rá, hogy megtegye, mert 

nem tudott mást tenni ott. ☺  
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Tehát ha nem lett volna megszabadítva a hölgy, talán még mindig ott ordibálna és üvöltözne. 
A 4-5 éves gyerek szintjén volt az elmerendszere, és az elméjét is megszabadította az Úr.  
Ez az evangélista társam, aki végül is a gyógyítást tartotta, azt mondta, hogy ez az életének egyik 

legnagyobb csodája volt, amivel találkozott. És tudom, hogy ı Indiában nagyon sok emberért 
imádkozott, volt, hogy 1-1 hét alatt egy millió emberért imádkozott, százezrekért 1-1 alkalommal.  

Tudjátok, egy évre rá, próbáltunk egy-két könyvet lefordítani ott, és nem igazán akartak vele mit 
kezdeni.  

Azt mondták, hogy az én egész viselkedésformám nem igazán egy szent emberhez méltó.  
Szeretetnek tekintették volna inkább azt, hogy én azt az ördögöt ne őzzem ki abból a lányból, de 

rendesen viselkedjek. Talán ez lett volna a szeretet. Nem tudom igazán. De tudjátok a kenet hatása 
alatt váltam olyanná, amilyenné akkor éppen. És azt gondolták, hogy ez nem igazán szent dolog, így 
viselkedni.  

Elismerem, hogy néha olyan dolgokat teszek itt a gyógyítás során, ami nem igazán tetszik 
nektek, és az egyetlen dolog, amiért én ezt teszem, amikor megteszem, hogy nektek segítsek.  

Nem igazán jó, hogyha én itt az imádság alatt, a kenet alatt vagyok, és te megzavarsz engem 
bármivel. De legtöbben, amikor ilyen tesztek, nem igazán értitek meg, hogy ezzel zavarjátok a kenet 
átadását.  

Néha viszont nekem kell felemelnem a hangomat azért, hogy észre vedd magad, hogy a dolgokat 
nem a megfelelı módon csinálod.  

Az egyetlen dolog, amiért félbe szoktam szakítani a gyógyítást, amikor szeretném megértetni 
veled, hogy Isten csodát akar veled tenni, csak nem úgy viselkedsz, hogy azt el tudd fogadni.  

Ezért egy nézıpont kérdése, hogy mit nevezel szeretetnek.  
Néha az emberek úgy gondolják, hogy a szeretetnek az egyik fajta megközelítése, és egy másik 

megközelítése nem lehet ugyanaz a szeret.  
Úgy hiszem, hogy ez igazából szeretet, amikor valakibıl az ördögöt kiőzöd.  
Úgy gondolom, hogy ez igazából a szeretet, amikor valakinek megadod az újjászületését.  
Úgy hiszem, hogy az igazán szeret, amikor Jézus Krisztusnak és az Igének veted alá magadat.  
Ha a Szent Szellem mutat valamit, hogy mi az, amiben tudok segíteni neked, hogy a 

gyógyulásodat minél jobban tudd fogadni, akkor ez bizonyára a szeretetnek a vezérlése - de 
szükséges, hogy ez mind a Szellem által történjen!  

Ez nagyon sok hitet igényel, és néha csodálkozom magamon 1-1 gyógyító alkalom után. Néha 
azon csodálkozom, hogy egyáltalán csoda, hogy bárki visszajön a gyógyításaimra.  

Tudjátok, olyan sok gyógyítást kell végeznünk 1-1 héten, hogy neked ez bizonyára csak egyetlen 
a héten, de hatással van rád a többi alkalmunk. Ugyanúgy, amikor te például 6 napot végigdolgozol 
egy héten. Ez a kenet nagyon furcsa és sajátságos dolog.  

Nem tudod tehát igazán magadat beleképzelni az én helyzetembe, de megpróbálom a lehetı 
legjobb formámat elıvenni, hogy a te számodra egy nagyon jó szeretet-embernek tőnhessek. 
Megpróbálom a lehetı legjobbat tenni ma.  

Nagyon sokat javultam, azt hiszem. ☺  
Mert Szlovákiában az egész csapat, akivel dolgoztam, igazából szörnyő volt. Elámultatok volna. 

Képzeljétek el, hogy naponta 8, 8 és fél, 9 órát imádkoztunk a betegekért! Aztán a végén már le 
kellett csökkentenem a gyógyításaimnak a számát, és naponta csak 7000 emberért imádkoztam.  

Az egyik gyógyításra 50 ezer ember jött el, a másik kettıre meg 25 ezer ember, és utána úgy 
döntöttem, hogy le kell csökkentenem az emberek számát, és ezért egy sportcsarnokban végeztem 
csak a gyógyításaimat, ahol csak 7 ezren fértek be.  

Ez egy nagyon speciális idıszak volt, és meg fogjátok látni, hogy ez a gyógyító kenet még 
nagyobbá válik, ahogy az idık vége felé érünk. Ahogy egyre közelebb érünk Jézus Krisztus 
visszajöveteléig, úgy napról napra ez a kenet erısebb és erısebb lesz.  

Tudjátok, egyik gyógyító alkalmammal három ember gyógyult meg vakságából, aki születésétıl 
fogva vak volt.  

Az egyik alkalommal 200 süket ember gyógyult meg egyszerre!  
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Egy másik alkalommal 10 ember tudott felkelni a tolókocsijából!  
Néha olyan dolgok történnek meg, hogy alig hinnéd el, ha elmesélném! Olyan sok bot és mankó 

maradt ott szlovákiai szolgálatom során, hogy ezt az egész épületet tele lehetett volna hordani vele.  
Általában naponta annyi rákos emberért imádkoztam, mint ahányan itt most összesen vagytok. A 

2000 ember közül az elsı sorban csak olyanok álltak, akik csak bottal és mankóval tudtak 
közlekedni.  

És mi nagyon durvák voltunk. Borzasztóan viselkedtünk. Megragadtuk az embereket, 
nyomkodtuk, lökdöstük ıket. Nemcsak én, hanem az összes segítım is ilyenné vált.  

Ennek az volt az oka, hogy így tettük, hogy az emberek figyelmét elvegyük az ı betegségeikrıl 
és fájdalmaikról – eltereljük a figyelmüket. Mert amikor ez megérkezik, ez a pillanat, hogy az ember 
elfelejti a betegségét, és a fájdalmairól megfelejtkezik, abban a pillanatban képes vagy a kenetet 
fogadni, vagy legalábbis az embereket egy olyan szintre felhozni, hogy próbáljanak meg ık maguk 
harcolni a betegségeikkel és fájdalmaikkal szemben.  

Naponta ezrével gyógyultak így az emberek! De igazából goromba és durva voltam ott! 
Borzasztóan viselkedtem. Megszokták, és ettıl függetlenül jöttek az emberek gyógyulni.  

Tudjátok, ez olyan, mint egy futballmeccsen, amikor ütik - verik egymást a játékosok.  
De amikor az emberek meggyógyulnak, ez legalább olyan mulatság, mint amikor gól történik! 

De ezt a városlakókkal nem tudod megcsinálni, mint amit a vidékiekkel meglehet.  
Kunszentmiklós túloldalán voltunk kb. 20 kilométerre, vagy még lejjebb valahol, és ott olyan 

durva és goromba voltam az emberekkel, hogy rengetegen gyógyultak. Megrángattam az embereket, 
reumatikus fájdalmaikkal megragadtam ıket, rángattam ıket, és ık meg visítottak a fájdalmaiktól, 
de meggyógyultak, és gyógyultan menetek el.  

Meg lehet csinálni ezt a vidéki emberekkel, de a pestiekkel nem. ☺  
A pestiekkel nem tudod megtenni, mert rögtön hívják a rendırséget. ☺ 

 


