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BÉKESSÉGBEN ÉLNI – 2. A kitartás gyümölcse 
 Bor Ferenc élőben elhangzott tanításának nyers szövege 

KSZE Békevár szolgálat, 2020. 05. 04. 

 
Szabadulást szólítunk elő minden területen, áttörést szólítunk elő minden területen! Azt 

mondja az Úr, hogy legyetek kitartóak, hosszútűrőek, mert a kitartás egy erőt képvisel. Ezzel 
az erővel jön meg az áttörés az életetekben. Maradjatok az Ige vonalában! Az Igét hasogas-
sátok, azt szóljátok, azt vegyétek a szátokra, mert a kimondott szavaknak teremtő ereje van! 
Azt mondja az Úr, hogy felemellek, téged. Egyre feljebb emellek téged! Ne csüggedj, ne 
lankadj, megerősítem a lábaidat! Békességet hozok az életedbe, és szárnyalsz, mint a sas-
keselyű. Az Úr szabadításának az öröme van felettetek. Ebben az örömben járjatok!  

Köszönjük, Uram, a te üzenetedet! Köszönjük a jelenlétedet! Hálát adunk, hogy a Szent 
Szellemed ereje is jelen van, ami a szabadulásokat munkálja! Ez szól minden testhez. Meg-
parancsoljuk minden testnek, a testeteknek, hogy engedelmeskedjen az Igének! Ezt a hitünket 
kiárasztjuk azok felett, akikért imádkoztunk a közelmúltban. Minden kötést levágunk Jézus 
nevében, minden ördögi munkát levágunk Jézus nevében! Mert a kötések nem Istentől van-
nak. Istentől a békesség van, a szabadulás, az öröm van, és mi ebben járunk a Te dicső-
ségedre, Uram. Köszönjük a szellemi, lelki, fizikai, szükségek betöltését! Mindezt túlcsorduló 
mértékben, ahogy ezt Te teszed Uram, ahogy Te megígérted. A Jézus nevében. Ámen. 

Köszöntsétek a szomszédotokat valami szép gondolattal, hogy az Úr öröme legyen veled! 
Szeretettel köszöntünk benneteket, és tényleg fontos az Úr öröme. Csak még annyit, ha 
észrevettétek, a mai bevezető imában volt prófécia. Amikor úgy szól, hogy azt mondja az Úr, 
hogy ne félj, ne rettegj, az az Úr üzenete. Az Úr üzent erősítésre, bátorításra, vigasztalásra. Ez 
a célja. Ez az egyszerű prófécia. Ez a szellemi ajándékok között található meg, és akik Szent 
Szellemmel betöltekeztek, bárkinél működhet. Az 1Korinthus 12-ben van leírva a kilenc 
szellemi ajándék. Egy más dolog a próféta szolgálata, őt pedig nem pásztornak, nem tanítónak 
hívta az Isten, hanem prófétának. Az egy hivatal. Olyan hivatal, mint a pásztori hivatal. Éppen 
most kerestem elő, 1998-ban járt hazánkban Dick Mills, ő próféta volt, és országokat sorolt 
fel, hogy hova fog az egyházunk majd kiterjeszkedni. Bizony Európában is, meg Európán túl 
is valamilyen szinten vannak KSZE szolgálatok, illetve az internet által, a tanítások az 
internetrádió, internet tévé által a világ bármely pontjára eljuthatnak. A statisztikákból látható, 
hogy mely országokból nézik. Elég sok nyelven most már hozzáférhető. Tehát prófécia is 
elhangzott, az Úr adta ezt, és valakinek ez szólt. Isten cél nélkül nem tesz semmit. Mindig 
valamilyen céllal teszi.  

 
Egy érdekes tanítást hozott elő az Úr. A mai tanítás a kitartással kapcsolatos. Hittel 

kitartani. Mert kitartani csak hittel lehet. Amikor hittel kitartunk, az gyakorlatilag egy erőt 
biztosít a számunkra. Egy erőt mozgósít, amely a kitartásunk alatt végzi azt a munkát, amiért 
imádkoztunk. Azt tudjátok ugye, hogy az újszövetségben élünk. Elsősorban az Újszövetséget 
célszerű olvasni. Azon belül is az apostoli levelek szólnak közvetlenül hozzánk, mert abból 
tudjuk meg, hogy kik vagyunk Krisztusban, milyen hatalmat kaptunk Krisztusban, kik 
vagyunk Őáltala. De ezzel nem zárjuk ki az Ószövetséget sem. A Békevár Portál oldalunkon 
találtok egy olyan menüpontot, hogy Biblia, azt szíves figyelmetekbe ajánlom, mert leírja, 
hogy a Bibliát hogyan lehet értelmezni könnyen, hogyan válik érthetővé a Biblia. A Biblia 
menüpont alatt megtaláljátok. Most az Ószövetségbe visszatekintünk, mert nagyon sok jó 
példa van ott. Tehát nem zárjuk ki az Ószövetséget. De a hangsúlyos a számunkra az 
Újszövetség, és azon belül, az apostoli levelek. A Bibliát nem regényként kell olvasni. Az 
elején különösen sok csatározás, háborúzás van, és ha az embernek nincs ebből megértése, 
akkor bele tud unni egy kicsit, és félreteszi. Ezért is célszerűbb az Újszövetséggel kezdeni. 
Aztán majd a világosság növekszik. A szellemi értelemben vett növekedés. Ezt mi már 
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tudjuk, vagy értjük, hogy mit értünk ez alatt, de a kívülállók még nem igazán. Azt sem tudják 
sokan, hogy szellem, lélek, testből áll egy ember. Célszerűbb, ha azt mondjátok, hogy hitben 
növekedni, vagy bibliai ismeretben növekedni, mert ugyanazt jelenti, csak más szavakkal. Így 
jobban érthető lesz a kívülállók számára is.  

Az 1Mózes 26. fejezetéhez megyünk. Abban az időben játszódik, amikor Ábrahám és 
Izsák élt. Azt csak megemlítem, hogy Ábrahámot Isten megáldotta. Ő egy nagyon-nagyon 
jómódú ember volt az ószövetségben. Sőt, ez az áldás még a mózesi törvények előtt volt 430 
évvel. Tehát nem is volt még törvény, és megáldotta. Megáldotta Ábrahámot, és nemcsak 
Ábrahámot, hanem az ő magját. Ez vonatkozik ránk is. Kezdjük azzal, hogy az első versben 
látjuk azt, hogy éhség volt az országban. Egy másik helyen olvassuk a Bibliában, hogy 
annyira meggazdagodott Izsák is, aki Ábrahám magja, leszármazottja, hogy nem volt elég 
számukra a legelő. Nem bírta el azt a sok állatot, amennyi volt mindkettőjüknek. Abban az 
időben a gazdagságot állatokban mérték, az volt a gazdagság, a vagyon. Marhának nevezi sok 
helyen a Biblia a gazdagságot. Az új Bibliánkban ki van javítva a mai szóhasználatnak 
megfelelően. Izsáknak el kellett mennie máshova, hogy az állatainak is legyen megfelelő 
legelője.  

1Mózes 26,18–19. 
18. És ismét megásá Izsák a kutakat, amelyeket ástak az ő atyjának, Ábrahámnak 

idejében, de amelyeket Ábrahám holta után behánytak a filiszteusok, és azokkal a 
nevekkel nevezé azokat, amely neveket adott azoknak az ő atyja. 

19. Izsák szolgái pedig ásnak vala a völgyben, és élő víznek forrására akadának ott.  
Tehát Izsák elköltözik, elindul új területet keresni, mert az embernek meg az állatoknak 

vízre van szükségük. De az ellenség, ezek a bizonyos filiszteusok, azokat a kutakat, amiket 
Ábrahám idejében ástak, betemették. Ezért nekik újra ki kellett ásni azokat a kutakat, és 
találnak – mit találnak? – élő víznek folyamait. Ha most az Újszövetségre vetítjük ezt, akkor 
az élő víznek folyamai Isten Igéje. Azt mondta Jézus, hogy aki az élő víznek folyamából 
iszik, az soha nem szomjazik meg. Ábrahámon áldás volt, Izsákon áldás volt, de nemcsak 
Izsákon, a fián, hanem még a szolgálóin is, mert azt mondja itt a 19-ben, azt olvastuk, hogy 
amikor a szolgálói ástak kutat, azok is találtak vizet. Nem akármilyen vizet, nem csak éppen 
csöpögőt vagy csordogálót, hanem élő víznek folyamait találták. Menjünk tovább: 

1Mózes 26,20–21. 
20. Gérár pásztorai pedig versengének Izsák pásztoraival, mondván: Miénk a víz. 

Ezért nevezé a kútnak nevét Észeknek, mivelhogy civakodtak ővele.  
21. Más kutat is ásának s azon is versengének, azért annak nevét Szitnának nevezé.  
Érdekes helyzet állt elő, mert ugyanabból a kútból akarták táplálni, itatni az állatokat az 

Izsák csoportja, meg az ellenség csoportja is. Gyakorlatilag ezek a szavak, amelyek itt állnak, 
hogy civódnak, versengenek, ezek a viszálykodást jelentik. Ami nem jó. Az ördög mit akart? 
Azt akarta, hogy Izsákot, aki áldott volt, viszálykodásba vigye. Mert amikor viszálykodásba 
kerül valaki, akkor az áldások levágatnak róla. Tehát az ördög nagyon-nagyon ravasz. Fegy-
vere nincs, mert Jézus elvette, de azért még ravasznak ravasz, meg a hazugságai megvannak. 
A János 8,44-ben írja az Ige, hogy a hazugság atyja az ördög. Ha valakit az ördög viszály-
kodásba tud vinni, akkor az áldásokból kifosztja, és megnézheti magát hosszabb távon persze, 
az egészségét, az anyagi helyzetét, és egyebeket. Folytassuk: 

1Mózes 26,22. 
22. És tovább vonula onnan, és ása más kutat, amely miatt nem versengének; azért 

nevezé nevét Rehobótnak, és monda: Immár tágas helyet szerzett az Úr minékünk, és 
szaporodhatunk a földön.  

Tehát van két csapat, akik ellenségek, ugyanarra a kútra ácsingóznak, és ha az egyik nem 
enged, akkor abból viszály van. Háború van. Izsák, Isten bölcsességével mit tett? Hogy 
mondta? Elvonultak. Tovább vonultak. Figyeljétek meg, hogy milyen bölcsességgel tette! 
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Izsák tudta, hogy honnan vannak az ő forrásai, és egyre jobban feljebb tekintett. Egyébként, 
ha problémákban vagyunk, két lehetőségünk van. Vagy lenézünk a földre, ahol a problémák 
vannak és elszomorodunk, vagy fölnézünk a Szabadítónkra, a Megváltónkra, a Segítőnkre, az 
Úrra. Tehát a tekintetünket mi szabályozzuk. Le vagy föl? Egyértelmű, hogy a felfelé tekintés 
a jó. Mert úgy gondolta Izsák, hogy ahonnan jött az előző ellátás, tehát az első kútnak a 
forrása, a vize, ha ott Isten tudott vizet fakasztani, abban a kútban, amit ástak, akkor tud egy 
következőben is fakasztani. Fogta magát, elvonult a dombnak a másik oldalára, és megint 
ástak kutakat. De milyen bölcsesség! Nem hadakozott az ellenséggel, nem került viszályko-
dásba, azt mondta: Isten áldjon meg, nekem zöldell a másik oldalon is a fű! Megyek oda. 
Mivel nem vette fel a kesztyűt a párbajhoz, továbbra is áldott maradt. Ha te kitartasz hitben, 
mint Izsák, azt mondta, hogy lesz nekem másik, akkor is áldott leszek méginkább, tehát ha te 
kitartasz, az ellenség előbb-utóbb feladja. Ez itt a lényeg. Ezt vonatkoztathatjuk nemcsak a 
kutakra, hanem jelképesen át lehet tenni a gyógyulásra, az anyagi szabadulásra, mindenféle 
dologra. Lelki terhekre, mindenre. Ami csak létezik probléma és teher. Tartsál ki, mert az Úr 
veled van! Ő a te szabadítód, Ő a te megváltód. Az ellenség előbb-utóbb feladja. Az egy 
fontos üzenet. Lehet, hogy az ellenség mást próbál, más trükkel próbál megint téged ki-
kezdeni, de nem fog neki sikerülni, ha te továbbra is az Igében maradsz, és megmondod a 
kísértőnek, hogy ez a hamis tünet, ami visszajött, ez nem az enyém! Nem írom alá a 
csomagszállítót. Vidd vissza a feladónak! A postás ilyenkor azt csinálja, ugye? Nincs meg a 
címzett, elköltözött, vagy nem hajlandó átvenni, akkor megy vissza a feladónak. Küldd vissza 
a feladónak te is! Ez a csomag nem az enyém.  

1Mózes 26,24–25.  
24. És megjelenék néki az Úr azon éjszaka, és monda: Én vagyok Ábrahámnak a te 

atyádnak Istene: Ne félj, mert veled vagyok, és megáldalak téged, és megsokasítom a te 
magodat Ábrahámért, az én szolgámért. 

25. Oltárt építe azért ott, és segítségül hívá az Úrnak nevét, s felvoná ott az ő sátorát; 
Izsák szolgái pedig kutat ásának ott.  

Az Úr jön, és vigasztal. Számtalan esetben lehet a Bibliában találkozni olyan Igével, 
amely úgy kezdődik, hogy ne félj. Tehát amikor megjelenik az Úr, vagy az Úr angyala, azzal 
kezdi, hogy ne félj. Ne félj, ne rettegj! Ez már maga egy vigasztalás, ugye? Itt is azt mondja, 
hogy ne félj, mert veled vagyok, és az áldások továbbra is ott voltak Izsákkal. Azt mondta, 
hogy megsokasítom a te magodat. Mindenedet, ami van. Kaptam valakitől e-mailben egy 
olyen diasort, hogy a négy éves kislány, aki a mennyben járt, és amit látott a mennyben, azt 
lefesti. Tudjátok, milyen képet találtam közötte? Jesse Duplantis, akinek a mennyben volt egy 
látogatása, és ő azt mondta, hogy az Atya körül a kis szellemek, emberi szellemek ott 
repkednek, és kérik, hogy le akarunk születni. Az ember úgy születik, hogy a fizikai oldalon 
az apa és az anya áll, a fizikai testnek a létrehozásához, az Istentől pedig jön a szellem. Az Ige 
azt mondja, hogy az ember szellem nélkül halott. Tehát biztos vagyok benne, hogy a fogan-
tatás első pillanatában megkapja a szellemet is Istentől. Ezt a kettőt a lélek köti össze, és így 
egy egység lesz az ember. A lényeg az, hogy amit Jesse látott, azt a kislány lefestette. Ott van 
a képen egy kéz, és körülötte ott úszkálnak a levegőben a kis bébi szellemek valamilyen 
buborékszerűségben, amely védi őket. Ahogy ezt megláttam, pont Jesse elbeszélése jutott az 
eszembe. Ez a kislány négy éves korában járt a mennyben, és az ott tapasztaltakat most 
kamatoztatja. Nem is tudom, talán tizenvalahány éves lehet, tehát most sem egy felnőtt még. 
Izsákhoz is szólt az Úr, és Izsák megint ásott másik kutat. Megint nem hagyta, hogy hajba 
kapjanak, és versengjenek. Továbbra is áldott volt. Így lehet megtartani az áldásokat.     

1Mózes 26,26–27. 
26. Abimélek pedig elméne őhozzá Gérárból és Ahuzzát, az ő barátja, meg Pikól, az ő 

hadvezére. 
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27. És monda nékik Izsák: Miért jöttetek hozzám, holott gyűlöltök engem s elűztetek 
magatok közül? 

Az ellenségnek kinyílt a szeme. Ezt az Izsákot mindig elűztük, mégis mindig jól van! 
Mindig gyarapodik. Mindig van inni való vize, mindig van kútja, mindig szaporodik az állata, 
jó legelőn van. Pedig hányszor elűztük már! Elmentek hozzá. Az ellenség taktikát változtatott. 
Nem üldözte, hanem inkább kereste az Izsákkal való barátságot, mert látták, hogy bármit 
tesznek vele, Izsákon áldás van. Amikor az áldások megsokasodnak a keresztényeken, ezt a 
világ is észre fogja venni. Elmentek Izsák után, elmentek utána, és mellészegődtek. Mert a 
világnak is szüksége van azokra az áldásokra, amik a keresztények mellé rendeltettek. Most 
hallottam egy esetet. Egy ismerős férfi pocakja elkezdett nőni, de nem volt fájdalma, nem volt 
semmi, ezért nem foglalkozott vele. De aztán a rokonság csak rápirított, és elment az 
orvoshoz. Azt hiszem, hogy hétfőn műtötték meg, és hát vagy 15 kg-os labdát vettek ki 
belőle. Tegnap látogatták meg először, de vidám. Ebben a gömböcben valami zselészerű 
anyag van. Akik imádkoztak érte, abban árasztották ki a hitüket, hogy gyakorlatilag elkezdett 
átalakulni már, akármi is volt az. Az is egy áldás, meggyógyulni is egy áldás. Folytassuk: 

1Mózes 26,28–29.  
28. Ők pedig azt mondták: Látván láttuk, hogy az Úr van teveled, és mondánk: 

legyen esküvés miközöttünk, köztünk és közötted; és kössünk szövetséget teveled, 
29. Hogy minket gonosszal nem illetsz, valamint mi sem bántottunk téged, és amint 

csak jót cselekedtünk veled, és békességgel bocsátottunk el magunktól. Te már az Úr 
áldott embere vagy.  

Az ellenség egy kicsit félrebeszélt, vagy rosszul emlékezett, vagy amnéziás volt, mert azt 
mondták, hogy mi nem bántottunk téged. Erre se kell reagálni, az ilyenekre, az ilyen esetekre. 
Egy biztos, hogy az áldások kívánatossá tesznek bennünket, keresztényeket a világ előtt, a 
többiek előtt. Tehát muszáj áldottnak lenni, hogy a világ hozzánk jöjjön. Aztán bejöjjön Isten 
királyságába, mert a világ, ha a keresztényeken szenvedést és nyűglődést lát, és mindenféle 
panaszt és bajt, akkor azt mondja: minek menjek oda, hát nekem is van elég problémám! Mert 
az áldások hozzánk rendeltettek. Muszáj, hogy kiárasszuk a hitünket abban, hogy ezeket 
megragadjuk, és elvesszük. Tudjátok, mint a fröccsöt. Mert ha két ember a kocsmában fizet 
egymásnak egy fröccsöt, akkor a megajándékozottnak semmi más dolga nincs, csak 
megköszönni, és elvenni. Amit Jézus értünk tett, ugyanezt kell tenni. Köszönöm, Uram, hogy 
Te a kereszten ezt elvégezted, és én elveszem hittel, most!  

Az ellenségnek megnyílt a szeme, és nemcsak Izsák után mentek, hanem még szövetségre 
is akartak lépni vele. Tehát kívánták azokat az áldásokat. Sőt, elkezdtek tartani tőle. Kössünk 
szövetséget, nehogy te még hátba támadj bennünket! Mi lett az üldöztetésből, meg az el-
zavarásból? Ők kínáltak szövetséget. Egységet akartak. Kezdtek félni tőle. Isten félelme, 
pontosabban, mondhatom úgy is, hogy Isten rettentése volt jelen. Ha olyan helyzetben vagy, 
nyugodtan áraszd ki Isten rettentését. Ez az istenfélelmet jelenti. Ha bemész egy hivatalba 
ügyet intézni, és úgy gondolod, hogy nem lesznek kedvesek veled, vagy bármilyen más 
helyzetben, kérd, hogy istenfélelem szálljon rájuk, és visszafogják magukat. Izsák mindvégig 
a békesség embere volt, és az is maradt. Nem reagált a hazugságra sem. Fontos, hogy a 
békesség emberei legyünk. Benne van az Igében, hogy Isten nekünk adta a békéltetés 
szolgálatát. Bizony öröm látni, amikor a szentek, ha van egy náluk elesettebb, a hóna alá 
nyúlnak, és egy-két Igével alátámasztják, ahogy ti is teszitek. Mint a paradicsomot a 
paradicsomkaróval, körbetámogatják Igével. Mindenkinek feladata a bátorítás. Nem a földbe-
döngölés, hogy már megint mit tettél? Mert az nem Istentől van! A vasárnapi tanításban 
nagyon szépen elhangzott, hogy az Igét lehet szólni szeretettel, tanító jelleggel, és így is kell 
tenni, és nem kárhoztatással. Mert az nem jó. Mert úgy is fel lehet ám sorolni a Biblia Igéit, 
mint a KRESZ könyvet, hogy megsértetted a jobbra kanyarodás szabályát 28-szor, ennyi 
hibapont! De az Úr Jézus nem azért jött, hogy kárhoztasson bennünket. Azért jött, hogy 
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megmentse a világot. Többször feljött a héten ez az Ige a Máté 11-ben, keressük meg! Ez egy 
olyan gyönyörű Ige, és békességet ad. Akár csukott szemmel hallgassátok most meg: 

Máté 11,28–30. 
28. Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én 

megnyugosztlak titeket. 
29. Vegyétek föl magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és 

alázatos szívű vagyok: és nyugalmat találtok a ti lelkeiteknek. 
30. Mert az én igám gyönyörűséges, és az én terhem könnyű.  
Ezt magadra is veheted, és szolgálhatsz mások felé vele. Jézusnál van a békesség. Ő a 

békességünk királya. Tehát azt mondja itt: jöjjetek énhozzám. Jöjjetek. Kik? Akik meg-
fáradtak, mert terhek vannak rajtuk. A világban élő emberek ilyenek. Ilyen-olyan terhek 
vannak rajtuk, és mi történik? Ő nyugalmat ad, békességet ad. A következő vers úgy kezdő-
dik: vegyétek fel magatokra az én igámat. Sajnos itt sokan megállnak. Mert azt mondják, 
hogy vedd fel a keresztedet, és cipeld! De ezt a vallás tanítja. Mert van itt tovább is. Én szelíd, 
és alázatos szívű vagyok, és nyugalmat találtok a ti lelkeiteknek. Nyugalmat, békességet. Nem 
zaklatottságot! A 30-as vers a legszebb. Mert az én igám – van iga, és ha valaki ezt mondja 
keresztnek, akkor van kereszt –, de az én igám gyönyörűséges, az én igám terhe könnyű. 
Valójában, amit bizonyára ti is hallottatok, hogy vedd föl a keresztedet, aztán cipeld, ez nem a 
betegséget jelenti. Nem a szenvedést jelenti, hanem azt jelenti a kereszt, hogy vedd föl az 
elhívásodat, amire Isten elhívott, és szolgálj neki! Ez az igazi értelme.  

Tehát visszatérünk oda, hogy Izsákon is békesség volt. Békesség volt, és ezt a békességet 
ő nem engedte el. Mert a zűrzavarban kinyílnak az ajtók, az ablakok, és bejönnek a krampu-
szok. Folytassuk: 

1Mózes 26,30–31. 
30. Akkor vendégséget szerze nékik és ettek és ittak. 
31. Reggel pedig felkelvén, egymásnak megesküvének, és elbocsátá őket Izsák, és 

elmenének tőle békességgel.  
Ahhoz a hústestet meg kell feszíteni, hogy az ellenséget az asztalomhoz ültessem. Izsák 

ezt tette. Ezért maradt meg az áldásokban. Olyan nagyvonalú volt Izsák, hogy vendégséget, 
„lakodalmat” készített a számukra. Az ellensége számára. Akik hányszor, de hányszor 
elüldözték, és neki tovább kellett menni, és új kutakat kellett ásni! Nem zúgolódott, nem volt 
elkeseredve, mert hova tekintett? A forrására, és a mi forrásunk is Isten. Minden tekintetben 
Isten a forrásunk, de nem közvetlenül Őtőle kapjuk meg minden esetben a dolgokat, hanem a 
kapcsok és kötelékek által, amit Krisztus Testében elhelyezett. Azokon a személyeken 
keresztül. Ezért nagyon fontos, hogy azon a helyen legyünk, ahova Isten elkészítette a 
helyünket. Ha megtaláltuk, akkor maradjunk ott, mert ezek a kapcsok ellátás-kapcsok is 
egyben, szellemi és fizikai értelemben. Még egy következtetés, hogy aki áldott, az gyakorla-
tilag mindig a békesség Istenével jár. A kettő összefügg. Az áldás és a békesség. Ez egy 
fontos dolog. 

32. Ugyanaz nap eljövének az Izsák szolgái, és hírt hozának néki a kút felől, melyet 
ástak; és mondának néki: Találtunk vizet.  

Halleluja! Tehát ez az áldás, már egyszer elhangzott ma, nem csak Izsákra terjed ki, mint 
Ábrahám magvára, fiára, hanem még a szolgákra is kiterjedt, és bizony, ha nincs víz, akkor 
elpusztulnak. Elpusztul az ember, elpusztul az állat. Víz nélkül nem lehet élni. Ez a dolog ma 
is működik, és az áldások feletted vannak. Ezt nézzük meg a Galata 3,13–14-ben, hogy 
honnan is vannak nekünk az ábrahámi áldások? Csak ki kell nyúlnod, és el kell venned, mint 
a fröccsöt. Megköszönni, hogy Uram, ezt mellém rendelted, és a hit szemével gazdagnak látni 
magad. Ezt nézzük meg:  

Galata 3,13–14. 
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13. Krisztus váltott meg minket a törvény átkától, átokká tétetvén érettünk; mert 
meg van írva: Átkozott minden, aki fán függ: 

14. Hogy az Ábrahám áldása Krisztus Jézusban legyen a pogányokon, hogy a Szel-
lem ígéretét elnyerjük hit által.  

Először is, Krisztus helyettünk és értünk volt a kereszten. Kifizette a szabadulásunk árát. 
Ahogy mondja itt a Galata 3,13: megváltott az átoktól.  Háromféle átok van az ószövetségben. 
Az 5Mózes 28. fejezetben olvasható, nagyon hosszan felsorolja, hogy mik ezek az átkok. 
Röviden összefoglalva: a betegség, a szegénység, és az Istentől való elszakadás, ami a 
szellemi halál. Nincs kapcsolat Istennel. Nincs mobil, megszakad a térerő, és nem lehet 
beszélgetni. Ádám az Édenkertben Istennel közvetlen kapcsolatban volt. Élő kapcsolatban. 
Tehát az Úr Jézus az átoktól váltott meg. A bűntől, és a következményétől, mert a bűn 
következménye az a sok átok, a betegség, beleértve a fájdalmat is, mert az is egy mellékága. 
Ez alól kaptunk megváltást. A megváltás olyan tökéletes, hogy nincs mit hozzátennünk. Nem 
kell semmit hozzátennünk. Az ember nem képes magát megváltani, ha képes lenne az ember 
megváltani magát, akkor nem kellett volna Jézusnak szenvednie és kereszthalált halnia. 
Minden megoldás Jézusban van, az a tökéletes. Ő a megoldás. Van egy ilyen című tanítás 
valahol a Békevár oldalunkon is, hogy Ő a megoldás. Mindenre Ő a megoldás. Azt mondja 
Jézus, hogy ingyen kaptátok, ingyen adjátok! A 14. vers szerint Ábrahám áldása Krisztus 
Jézusban legyen a pogányokon, hogy a Szellem ígéretét elnyerjük hit által. A pogányokon, 
mert Isten szemében mi is pogányok voltunk addig, amíg Jézust el nem fogadtuk. De Jézus 
nem csak az Ő népéért, az Izrael népéért jött el, hanem a világ valamennyi emberéért. A 
megváltás kiterjed Isten kegyelméből a föld minden emberére, aki elfogadja. Amerre jársz, 
áldás kell, hogy kövessen. Az ellenség pedig erre az áldásra vágyakozik, és ezért keresi veled 
a kapcsolatot. Ahogy láttuk Izsáknál is. Az áldás mellénk rendeltetett.  

A lényeg az, hogy az áldások hozzánk tartoznak. Meg kell ragadni, be kell hívni, és ebben 
kell a hitünket kiárasztani, ha az még nem elégséges. Jézus elvégezte a munkát. Isten részéről 
minden el van végezve, a mi részünket nekünk kell hozzátenni. Idézőjelben mondom, hogy ha 
odahívjuk az ellenséget az asztalunkhoz vagy magunkhoz, akkor gyakorlatilag, rajtunk 
keresztül Isten kegyelme rájuk is ki fog áradni. Isten azt akarja, hogy egy ember se vesszen el. 
Három tanulságot vonhatunk le ebből a történetből:  

1. Izsák nem állt bosszút, pedig megtehette volna. Ha betemették volna egymás kútját, ak-
kor mindenki szomjan hal. Lehetett volna úgy is, hogy az éjszaka leple alatt, egymás kútját 
betemetik. De nem állt bosszút. 

2. Nem adta fel, és itt van a kitartás. Nem adta fel, nem kesergett, hanem előre ment. A 
siker titka, a kitartás. A kitartás pedig egy hozzáállás, amit én döntök el, hogy kitartok vala-
miben vagy feladom. Kiszállok Kelenföldnél, vagy végigmegyek a Déli pályaudvarig. A 
döntésünk az egy nagyon fontos dolog, és az életben naponta állunk különböző döntéshelyze-
tekben. Isten mellett állunk, az Ige mellett állunk, vagy más mellett állunk? 

3. Tudta Izsák, hogy kire kell tekinteni. A forrásra, a Megváltóra. Az áldás forrása az Úr. 
Ő a szemeit rá szegezte, felemelte tekintetét, és semmiben nem szenvedett hiányt.  

Hiszem, hogy merítettetek ebből, de nincs még vége. Megkérem a feleségemet, hogy 
olvassa el azt a kis tanítás részt, hogy ti is hallhassátok. Ez ugyan a gyógyulásról szól, de 
majd ki fogjuk egészíteni. Ez a március 22-i Copeland napi sorozatban található, találkoz-
hattatok már vele. 

„A gyógyulás mindig eljön. Azokat pedig, akik hisznek, ilyen jelek követik: Betegekre 
vetik kezeiket, és azok meggyógyulnak. Ez a Márk 16,17–18. igeversekben olvasható. 
Régebben felzaklatott, ha valakire rátettem a kezemet és az nem lett jobban. Egyszer 
imádkoztam, kerestem Istent ezzel kapcsolatban, és Ő így szólt a szellememhez: A gyógyulás 
mindig eljön. Emlékszem azt mondtam: Hogy érted Uram, hogy a gyógyulás mindig eljön? 
Hiszen nem mindenki gyógyul meg. Nem azt mondtam, hogy mindenki elfogadja a gyógyu-
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lást – válaszolta. Majd nagyon komolyan szólt hozzám: Én megteszem a részemet és azt 
mondtam: ők meggyógyulnak! Ezek a szavak szíven ütöttek. Isten azt mondta, meggyógyul-
nak. Ő soha nem hazudik. Tehát ha Isten azt mondja, hogy meggyógyulnak, az azt jelenti, 
hogy a gyógyulás mindig eljön. Nem Isten tartja vissza a gyógyulást, akiknek fogadniuk kéne, 
azok nem fogadják el. Azóta soha nem volt problémám azzal, hogy rátegyem a kezemet az 
emberekre és higgyek a gyógyulásukban. Akár jobban lettek, akár nem, továbbra is hitben 
álltam ki értük. Valójában tudom, hogyha valaki betegen távozik az ima után, és bármikor a 
hitét egy vonalba hozza Istenével és az enyémmel – nem számít, ha csak öt év múlva is –, 
akkor meggyógyul. Ha rátetted valakire a kezedet és az illető nem fogadta el a gyógyulását, 
ne akadályozd meg Isten erejének áradását azzal, hogy ellankadsz a hitedben! Állj meg 
szilárdan, tarts ki hitben továbbra is! Hidd el, hogy a gyógyulás eljön, és egyszer csak az a 
beteg ember úgy dönt, hogy egyetért veled! Ámen.”  

Ez ugyan a gyógyulásról szól, de ami megragadta a figyelmemet az, hogy én ne akadá-
lyozzam Isten erejének az áradását. Mert ha imádkozom valakiért, és szempillantás alatt ott 
nem gyógyul meg, ki kell tartani. Copeland is először egy kicsit furcsállotta, meg kicsit 
feladta, nem tartott ki hitben. Az Úr azt világosította meg a számára, hogyha ő kitart, mint 
szolgáló, vagy imádkozó, akkor minden lehetőség megvan arra, hogy az a beteg meggyó-
gyuljon. Mert azzal, hogy ő kitartó, Isten erejének az áradását nem akadályozza. Az ellan-
kadás akadályozza. Gyakorlatilag ezt a kis tanítást rá lehet húzni az anyagi területre, ugyan 
így. Ha beszólítasz valamit valamilyen területen, és az nincs itt holnap, nincs itt holnapután, 
soha ne lankadj el benne, mert ha ellankadsz, akkor az a csatorna eldugul! Tartsál ki! Ez a mai 
tanítás fő vezérfonala, hogy kitartani. Tartsál ki, mert akkor Isten ereje képes munkálkodni az 
érdekedben! Isten ereje és az angyalok képesek munkálkodni azért, hogy amit kértél, azt 
behozzák. Soha ne add fel! A Békevár oldalunkon van egy rajz, a képes Igékben. Áll a gólya 
a tóban, béka is van, de az már bent van a csőrében, és akkor a béka kinyúl és megfogja a 
gólya torkát, hogy ne tudja lenyelni. Tarts ki, ennek is valami ilyen címe van, hogy soha ne 
add fel! Ismeritek jó páran már. A béka megoldotta.  

Menjünk tovább. Rá lehet húzni ezt a gyógyulásra, rá lehet húzni az anyagiakra és rá lehet 
húzni az üdvösségekre. Aki hittel veti a magot a környezetében, és olyan hittel, hogy előbb-
utóbb ez a mag ki fog kelni, akkor az idő kérdése, itt is azt írja, hogy egy pár hónap, egy pár 
év, de meg fog történni, és megvan az üdvösség, még akár a gyülekezetedhez is csatlakozik. 
Ha azt akarjuk, hogy a gyülekezet növekedjen, ha azt akarjuk, hogy a családtagjaink, akik 
még nincsenek az Úrban, üdvösséget nyerjenek, ezzel a hittel, és ezzel az egy mondattal, hogy 
ne lankadj el, mert akadályozod Isten erejének az áradását. Ha ezt valaki megérti a szívében, 
akkor többet biztosan nem fog ellankadni, hanem ki fog tartani. A Biblia ír olyat, hogy 
hosszútűrő, hosszútűrés. Ahol azt mondják a szentek, hogy jaj, én már szóltam ennek is, 
annak is, úgysem jön be közénk! Azt is hallottam már, hogy én már nem szólok senkinek, 
abban a nyájban nincs növekedés! Látjátok, a gyakorlati oldala kézzelfogható, mert ahol nem 
ismerik a kitartás fontosságát és elengedik azt a fonalat, akkor az meghal. De ahol kitartással, 
hosszútűréssel vannak egy dolog iránt, az működni fog. Az Ige is mag. Az elvetett szóró-
lapok, kártyák, Örömhíradók, bármi, az egy mag. A pénz is egy mag, az egy más fajta mag. 
Az Ige is egy mag. Egy régi tanításban azt hallottam, hogy a mag tudja a dolgát. Elveted 
tavasszal a kertben, a mag tudja, ha neki megvan a megfelelő hőmérséklet, a megfelelő 
nedvesség, kicsírázik, gyökeret ereszt, kidugja a fejét, és meghozza azt a termést, amit vársz, 
mert a mag be van programozva. Isten Igéje, vagy bármilyen mag, amit elvetünk, tudja a 
dolgát, be van programozva, csak a kitartásunk szükséges hozzá.  

Van egy történet valahol a Békevár oldalunkon, arról szól, hogy egy tinédzser srác 
otthagyta a családját, a szüleit. Lelépett, elment egy bandába, erre-arra mindenfelé. A szülei 
gyülekezetbe járók voltak, és vettek egy Bibliát, kértek tanácsot a pásztoruktól. A Bibliára 
ráíratták a gyermekük nevét és letették a nappaliba, a dohányzóasztalra. Egyszer imádkoztak, 
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megkérték Istent, hogy hozza vissza a fiukat, és őrizze meg őt, amíg távol van. Mert ha 
kérünk valamit, egyszer kérünk, utána hálát adunk mindig csak azért, hogy ez már munkálás 
alatt van, úton van. Ha sokszor kérjük, az már hitetlenség. Jézus azt mondta, amit kértek az 
Atyától az én nevemben, azt vegyétek elintézettnek! Ha Jézus szavait komolyan vesszük, 
akkor egyszer imádkozunk, egyszer kérünk, és utána mindig megköszönjük, és hálát adunk. 
Ez a házaspár is azt csinálta, hogy egyszer imádkoztak, és emlékeztetésként volt kint a Biblia 
a dohányzóasztalon. Amikor elmentek mellette, és rátévedt a tekintetük erre a Bibliára, rajta a 
fiuk nevével, akkor mindig hálát adtak Istennek, hogy Ő megőrzi épségben és visszahozza. 
Kitartottak, nagyon-nagyon kitartottak, hosszútűréssel. Úgy tudom, hogy a hetedik évben 
egyszer megszólalt a csengő, és visszajött a fiuk. Lett volna idő föladni hét év alatt. A kitartás, 
a hálaadás, és Isten végzi a munkát, csak lehet, hogy mi holnap szeretnénk már, hogy meg-
legyen, de ne korlátozzuk Istent, Ő tudja, hogy mikor van itt az idő. Visszajött, újjászületett, 
gyülekezetbe járt a fiú, és minden happy lett. A Jakab levelében van még egy Ige, amit az Úr 
mutatott.  

Jakab 1,3–4. 
3. Tudván, hogy a ti hiteteknek megpróbáltatása kitartást szerez. 
4. A kitartásban pedig tökéletes cselekedet legyen, hogy tökéletesek és épek legyetek, 

semmiben hiányt ne szenvedjetek. 
Amikor jönnek nehéz időszakok, akkor gyakorlatilag a hitünk megedződik, ha nem adjuk 

fel, és ez a hitünkhöz ad egy kitartást, ezzel a kitartással lehet aztán tovább menni. A görög 
szöveg a 3. verset úgy írja, hogy:  

Jakab 1,3. Görög szerint 
3. Következetesen állandóan maradni, vagy állandóan ugyanúgy maradni, nem te-

kintve azt, hogy mi történik.  
Magyarul: nem a láthatókra nézzünk, hanem Isten ígéretére, és a hit szavát szóljuk 

kitartással, hosszútűréssel, és a dolgok egyszer csak elkezdenek változni. Mert az Ige azért 
adatott nekünk, hogy a szánkra vegyük, és megváltoztassuk a körülményeket, mert az Igére 
minden körülménynek térdet kell hajtani. Halleluja!  

Még egy hasonlat: ahogy Izsák ment és elfoglalta az új helyeket, új élő víznek folyamai 
áradtak a kutakból, amely elég volt nemcsak neki, hanem a szolgálói számára is. Ez egy 
párhuzam lehet, akár a mi egyházunkban is, hogy jött Istennek egy emberre, aki bejárta a fél 
világot. Volt a Közel-Keleten, Ausztráliában szolgált, és eljött Európába. Amikor itt Euró-
pában és Magyarországon elkezdte a szolgálatát, akkor teljesedett ki az áldás felette, mert 
valószínűleg akkor került arra a helyre, amit Isten készített a számára. Az áldás nem csak rajta 
van, hanem azokon a pásztorokon is, akik csatlakoztak ehhez a szolgálathoz. Nem csak a 
pásztorokon és szolgálókon, hanem azokon a nyájakon, akik ehhez a kötelékhez kapcsolód-
nak, őket Isten ide rendelte el. Ahogy Izsák szolgálói áldottak voltak, ugyanúgy, akiknek Isten 
ebben az egyházban készítette el a helyét, és ide csatlakoznak, és megmaradnak kitartással, 
hosszútűréssel, hűsséggel, áldottak, mert Isten a hűséget meg tudja áldani. A szellemi kapcsok 
és kötelékek által ez a kenet, ez az isteni erő nemcsak a pesti nagy gyülekezetben van, hanem 
a láthatatlan szellemi kapcsok és kötelékek által az elér a végekhez is, eljön hozzátok is. Fon-
tos ezt látni a mai felállásban, hogy ez a példa vonatkozik mára is.  

Van még egy nagyon szép történet a szent sátorról. Az ószövetségben, mivel vándorló 
népről volt szó, nem építettek templomot, tehát kőépületet, hanem szent sátort. Négy oszlop 
volt, négy sarok oszlop, oldalát bőrből varrták. Bevonták az oldalát és a tetejét is ennek a 
szent sátornak. Bent szolgáltak a papok, az áldozatokat és istentiszteleteket ott mutatták be. A 
világ sok pontján megtalálható, ennek a szent sátornak van szellemi jelentése. Az első oszlop 
Jézus vére. A második oszlop: Jézus neve. A harmadik oszlop: Isten Igéjének az ereje. A 
negyedik oszlop mi lehet? Aki a földön van, a Szent Szellem ereje. Van négy stabil oszlop. 
Erre ráhúzták az oldalát, amit bőrből varrtak össze, ez az oltalmat jelenti, a védelmet. Kellett 
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még a sátornak egy tető. Azt is rátették, és ez a megigazultság, ami befed bennünket, mert a 
szent vér az újjászületéskor befedett bennünket. Jézus drága szent vére. Gyakorlatilag a szent 
sátor ma is így néz ki, és ezek mind a számunkra adattak. Jézus szent vére, Jézus neve, amire 
az ellenségnek térdet kell hajtani, és el kell robogni előlünk, Isten Igéjének az ereje, a Szent 
Szellem ereje, az oltalom és a megigazulás. Nagyon fontos a megigazulás, hogy igazzá tétet-
tünk Krisztusban a szent vér által.  

Múlt héten kérdés volt – készülök föltenni a Békevár oldalunkra – a különbség a bűnökkel 
kapcsolatban. Nincs bűn probléma ma már, mert Jézus megoldotta. Van bűnök eltörlése, és 
van bűnbocsánat. Nem mindig helyesen fordítja a Biblia. Én bízom benne, hogy most már a 
miénk helyre van téve. Tehát két dolog van: a bűn eltörlése, ezt akkor kapja meg a bűnös vagy 
elveszett, amikor Jézushoz jön, és elfogadja az Ő véráldozatát, az a vér eltörli – a 
menetleveleden, akkor nem volt semmi –, mert kitörlődött. Kaptál egy üres lapot, hogy akkor 
innentől új életet kezdhetsz. De hát a keresztény milyen? Csetlik-botlik, és magas a mérce. 
Azt mondta az Úr Jézus, hogy ha csak kívánság okával ránézünk egy hölgyre, akkor már 
elbotlottunk. Tehát magas a mérce, nem tudunk megfelelni neki, ezért van az Úr Jézusnak a 
bűnbocsánata, hogy akkor azt mondom, Uram, bocsánat, belerúgtam a szomszéd tehenébe, 
megbánom. Isten tudja, hogy mit tettünk, de elvárja, hogy bocsánatot kérjünk Tőle. Akkor mi 
történik az 1János 1,7. vers szerint? Jézus vére megint megmos, tisztára mos. Ezzel a bocsá-
natkéréssel nem kell várni túl sokáig. Csak egy egyszerű példát hadd mondjak, aki nézi 
esetleg a Barátok közt című filmet, a Géza meg a Zsófi összekeveredtek, és milyen bűntuda-
tuk lett mindkettőjüknek! Ez egy film ugyan, de a gyakorlati életben is ez történik, mert az 
ember szelleme tudja, hogy ezt nem lett volna szabad. Mind a kettő házas volt – ha valaki 
nem ismerné a filmet – Géza is, meg Zsófi is, csak így esett az eset. És még a kívülállók is 
látják rajtuk, hogy valami nem stimmel. Ugye? Itt van a bűntudat. Nem kell egy percig sem 
bűntudatban élni, oda kell futni Jézushoz. Ezt tettem, elvétettem, elhibáztam, őszintén bánom, 
és ez a vér megtisztít, és békességet ad. Így visszajön az embernek a békessége. Csak ismerni 
kell az Igét, hogy Jézus mit tesz ilyenkor? Ő azt teszi, hogy megbocsát. Odavitték a parázna 
asszonyt a farizeusok, hogy na, fülön csíptük ezt a fehérnépet, és itt van! Jézus, te most mit 
teszel? Ezzel két legyet akartak ütni egy csapásra, mert Jézust is meg akarták fogni, Őt is 
elítélni, hogy jól szól-e, vagy nem. Mi történt utána? Azt mondta Jézus, hogy aki bűntelen 
közületek, az vesse rá az első követ. Közben a porba írt, nincs leírva, hogy mit írt a porba, 
csak az ember képzelete fantáziál, hogy leírhatta, hogy ez a parázna nő kivel volt eddig, 
vámszedő, egyebek, ott írhatta a neveket a porba. Azok mit csináltak? Elsomfordáltak, és ott 
maradt Jézus meg a parázna asszony. Mit mondott Jézus neki? Eredj el, többet ne vétkezzél! 
Megbocsátott neki. 

A múlt héten kérdés volt, hogy mi az, hogy parázna, vagy paráznaság. Engem is foglal-
koztatott ez a kérdés, elővettem különböző szótárakat. Az értelmező szótár azt írja, hogy 
erkölcstelen, buja, illetve kicsapongó nemi életet él. Ezt egy világi értelmező szótár így írja, 
hogy kicsapongó nemi életet él. De van nekünk egy keresztény szótárunk is, ez az írja, hogy 
házasságon kívüli nemi érintkezés. A házasságon kívüli, az lehet házasság előtti, meg 
házasság alatti félrelépés is. Tehát gyakorlatilag egyszerűbb úgy meghatározni, hogy ami a 
házasságon kívül történik. Van ennek egy másik értelme is, szellemi értelemben, az ószövet-
ségben különösen, amikor elfordult Izrael népe a bálványok, a varázslás, a jóslás, a minden-
féle hókuszpókusz felé, akkor gyakorlatilag Isten azt mondta nekik, hogy hűtlenek vagytok 
hozzám! Tehát gyakorlatilag a paráznaság az Istenhez való hűtlenség is. Ha Isten Igéjétől, 
vagy az Úr Jézustól valaki elfordul egy ilyen varázslásos területre, akkor gyakorlatilag hűtlen 
Istenhez, ami szellemi értelemben paráznaság, de gyakorlatilag a paráznaság is magában 
foglalhatja a hűtlenséget, mert lehet, hogy éppen a házastársa rovására teszi azt, mint ez a 
Géza is, ugye. Bízom benne, hogy ezzel is tudtam segíteni! Jó tisztán látni. 
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Gyöngyszemek: 
Ez az, amiről beszéltem a múltkor is, hogy az igazság az, amit az Ige ír, és ha nem 

megfelelő táplálékot veszünk magunkhoz, az nagyon könnyen felülírja. Az alapinformációból 
a kinyomtatott lapon igazából nem sok maradt, pedig csak egyszer nyomtattam rá újra. Bi-
zony az alapinformációból már nem nagyon sok látszik. A szellemünkben rögződik, mint egy 
filmen, a negatívon. Az alapinformáció már lassan-lassan eltűnik. Ha még egyszer az ember 
rányomtat, akkor vége. Tehát fontos, hogy az igazságot vegyük el, maradjunk meg az igaz-
ságnál. A Biblia azt írja, hogy mindent megvizsgáljatok, és ami jó, azt megtartsátok. Tehát 
vannak olyan információk, amiket nem kell eleve megnéznünk, befogadnunk. Lehet, hogy a 
kevesebb több. Jim pásztor is arról beszélt, hogy visszaküldte őt az Úr, hogy a Hagin 
könyvekkel foglalkozzon: még egyszer vedd elő, és még egyszer olvasd el! Tehát figyeljünk 
az Úrra! Nagyon sok jó gyülekezet van, jó tanítás van, de azt szükséges megértenünk, abból 
kell mély világosságot kapni, hogy melyek azok a kapcsok, amelyeket Isten ránk kapcsolt. 
Erről Keith Moore, vagy Copeland is tanított, hogy ő is nagy habzsoló volt, de utána az Úr azt 
mondta neki, hogy maradjon a Hagin vonalon. És amikor visszament a Hagin vonalra, akkor 
nagyobb volt a növekedés, mint amikor mindenhonnan kapkodta. Én is jártam így, mert a 
Békevár oldalunkról is le kellett vennem két oldalt, amikor szóltak az elöljáróim, hogy igei 
értelemben ez a két szolgáló nem tiszta, azt akkor levettem. Tehát nagyon fontos, hogy 
azokon a kapcsokon belül mozogjunk, amit Isten készített a számunkra. Mi is úgy voltunk, 
amikor a gyermekeink kicsik voltak, hogy inkább ezzel barátkozzál, és ne azzal, mert így 
látom jónak! A gyermekeink nevelésében is van ilyen, hogy az egy kicsit zűrös gyerek, vagy 
az már cigarettázik, és akkor ne menjél vele, mert akkor te is rászoksz, meg ehhez hasonlók, 
mert óvtuk őket. Amellett, hogy vannak jó tanítók, akik nem a kapcsainkban vannak, de 
vannak hamis és téves tanítások is. Én is találkoztam már ilyennel, és tényleg úgy beleivódik 
az ember szellemébe, hogy gondolatban újra és újra előjön. Ez a veszélye többek között, hogy 
sajnos sok helyen elérhető ma már a különböző pornográf irodalom, tévé csatorna, internet 
csatorna, van minden belőle, ami az ember szellemébe beleivódik, és előjön, amikor nem kell, 
sokszor előjön. Ezt csak úgy tudjuk kizárni, hogy eleve a kikapcsoló gombot nyomjuk meg 
ilyenkor. Ne engedjük meg, hogy olyan információ ivódjon belénk, amire nincs szükségünk, 
vagy hamis, téves, vagy rossz útra vinne, és terelne. 

Márkaszerviz. Mert ugye a készülékeket, amelyek márkásak, azokat nem az útszéli szer-
vizbe viszik, hanem elviszik a saját márkaszervizbe. Ha megértjük azt, hogy az embert ki 
teremtette, akkor a mi márkaszervizünk ott van az Úrnál. 

A megbocsátásnak az elsődleges célja, hogy nekünk jobb legyen, és Bill Kaiser nagyon 
szépen tanított arról, hogy ha nincs megbocsátás a szívünkben csak egyetlenegy valaki felé, 
akkor a szívünk zárva van, mert bezáródik a sérelem miatt. És ha a szívünk zárva van, akkor 
az imáink sem hallatszanak fel Istenhez. Isten az imáinkat akkor tudja meghallani, amikor a 
szívünk nyitva van, azaz nincs sérelem a szívünkben, mert megbocsátottunk. Igazából a meg-
bocsátás csúcsa, a szeretetben járás csúcsa az, hogy mielőtt az illető bocsánatot kérne, én már 
megbocsátok neki, mert Isten a képességet ehhez megadta. A mi döntésünk, hogy szeretetben 
járunk, megbocsátásban járunk, és nyitva van a szívünk, mert akkor így az imáinkat Isten 
meghallja, s meg tudja válaszolni. Az Efézus 4,26-ban van, hogy a nap ne nyugodjon le a 
haragotokon, és ott van mellette a másik Ige, hogy az ördögnek ne adjatok helyet.  

Efézus 4,26–27. 
26. Ám haragudjatok, de ne vétkezzetek: a nap le ne menjen a ti haragotokon; 
27. Az ördögnek pedig ne adjatok helyet. 
Ha nem bocsátunk meg, akkor szélesre tárjuk az ajtót az ördög előtt, hogy gyere, 

vigadjunk együtt! Tehát nem azért szükséges megbocsátani, mert le van írva, és tartsunk be 
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egy törvényt vagy egy Igét, hanem hogy nekünk jobb legyen. Isten mindent azért tesz és 
mond, hogy nekünk jobb legyen. Gondoljatok vissza, amikor a gyermekeinket neveltük, 
mindent olyan szándékkal mondtunk – ha nem is tetszett minden nekik –, hogy az ő érdeküket 
szolgálja. Hálát adunk az Úrnak sok mindenért!  

Hálát adunk az Úrnak a vetésetekért! Megáldjuk a vetéseteket! Ugye azt tudjuk, hogy 
mindannyiunkat az Úr valamilyen szolgálatra elhívott. Egy részét a pulpitus mögé, egy részét 
a segítőszolgálatba, ami rettentő nagy és széles skála. Kezdve a dicsérettől, a kórházi 
szolgálattól, a gyülekezeti szervezőig. Abba minden beletartozik, és igazából mindannyian 
részt vettetek már, ha csak az evangelizációs alkalmat tekintjük. Süteménykészítés, 
szendvicsgyártás mind-mind ilyen, benne van a segítőszolgálatban. 

A következő, amiről kell, hogy szót ejtsek, mert tanítás nélkül a bárányok nem tudják. 
Tehát nem a bárányoknak készül most megrovás, hanem tanítás jelleggel mondom. Egyszer 
egy pásztor mondta az elöljárójának, hogy mit csináljak ezekkel a bárányokkal, mert így 
viselkednek, meg úgy viselkednek, azt mondta neki, hogy tanítsd meg őket! Hogyan kérheted 
számon, ha nem tanítottad meg őket? Arról van szó, hogy amikor a gyógyító sor van, akkor a 
Szent Szellem dolgozik, a Szent Szellem munkálkodik, és a Szent Szellemet zavarja, ha 
beszélgetés van alatta. Tehát aki éppen ott áll kinn a gyógyító sorban, azt rövidítjük meg a 
zajjal, beszélgetéssel. Tudom, hogy ez a buzgalomnak a jele, és jó is a buzgalom. A múlt 
csütörtökön este kilencig beszélgettünk itt, a templom tövében, mert volt nagyon sok kérdés, 
és ezeket meg kell válaszolni. Ha van kérdés, meg kell válaszolni. Tehát legyetek szívesek 
figyelemmel lenni arra, hogy amikor gyógyító sor van, akkor az ő érdekükben – hogy 
működjön a kenet – még egy picikét fogjátok vissza magatokat! 

Ízületekben van ma erős gyógyító kenet. A fülben van-e valakinek problémája? Mert az 
már mintha tegnap jelentkezett volna. A szellemi kapcsok által a hét közben is működik a 
gyógyítások ajándéka, nem csak akkor, amikor összejövünk, mert a szellemi kapcsok által 
Isten tud munkálkodni. És tudtam, hogy valaki gyógyul valamiből. Többször is jelezte az Úr 
ezt a fül problémát, és kiárasztottam. Megköszöntem az Úrnak, mert ez nem az enyém! 
Tudtam is, hogy nem az enyém, csak néha olyan erőteljes, hogy az ember azt hiszi, hogy 
ördögöt kell űzni. Kiárasztottam, hogy akié, áradjon ez a kenet, és munkálkodjon. Halleluja! 

A Hiszekegy imájára hívunk meg benneteket, de mi Pál apostol levele alapján mondjuk el. 
Pál apostol pedig azt írja, hogy aki a szívében hiszi és szájával kimondja, hogy Jézus Krisztus 
meghalt, feltámadt, és megkéri Őt, hogy legyen az élete Ura, akkor újjászületik a belső 
embere, a szelleme, és üdvösséget nyer. Így hangzik az imádságunk: Teremtő Istenem! 
Válaszolva a hívásodra, Eléd állok, és fennhangon imádkozom a Hiszekegy imájának Pál 
apostol szerinti változatát: Hiszem, hogy Jézus Istennek Fia, aki meghalt az én bűneimért, és 
feltámadt a halálból az én megigazulásomért. Én a krisztusi utat választom, a szívemet 
megnyitom, és átadom Neked. Megvallom, hogy Jézus a Megváltóm, Gyógyítóm, és 
Szabadítóm! A hittel elmondott imám által újjászülettem Krisztusban, és így teljes megváltást, 
üdvösséget nyertem. Az Ő szent vére megtisztított minden bűntől. Köszönöm, Úr Jézus, az 
örök életemet! Ámen. 

Megköszönjük az Úrnak, hogy közösségben lehettünk vele! Áldott hetet 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. 

 

 


