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HATALMUNK KRISZTUSBAN – 5. Királyként uralkodni 
 Bor Ferenc élőben elhangzott tanításának nyers szövege 

KSZE Békevár szolgálat, 2020. 08. 10. 

 
Köszöntsd a szomszédodat, és mondd neki: figyelj a szavaidra! A zöld imakönyvben van 

egy ima erről: Őrködöm a kimondott szavaim felett. Ezt mutatta az Úr, hogy imádkozzuk el.  
Közben lapozzuk fel a Róma 5,17-et. A szellemi táplálék ne maradjon el, mert Isten a 

pásztort az alapján ítéli meg, hogy milyen növekedési lehetőséget biztosított a nyájnak.  

 
Folytatjuk a hatalomról szóló tanítást, az 5. része következik. A címe: Királyként uralkod-

ni. Nem akárhogyan, hanem királyként! 
Róma 5,17.  
17. Mert ha az egynek bűnesete miatt uralkodott a halál az egy által; sokkal inkább 

uralkodnak az életben az egy Jézus Krisztus által azok, akik a kegyelem bővölködésében 
és a megigazulás ajándékában részesültek. 

Mert ha az egynek (Ádámnak) bűnesete miatt uralkodott a halál az egy által; mennyivel 
inkább uralkodnak az életben az egy Jézus Krisztus által azok, akik a kegyemet bőségében 
vették, és a megigazulás ajándékát megragadták. Ámen. Halleluja! Bizonyos dolgokat meg 
kell ragadnunk. Meg kell ragadni azt, amit Krisztus adott. Meg kell ragadni a hatalmat, és 
minden áldást.  

A Bővített fordítás szerint: Királyként uralkodnak itt, a földön, a földi életben, Krisztus által. 
Tehát királyként uralkodni! Isten úgy tervezte, hogy uralkodj a körülményeid felett. 

Szegénység, betegség, és mindenféle gonosz munkálkodás felett, akadályok felett. Az Ige 
tükrében mindent meg kell vizsgálnunk, mert sokszor az Ige mást mutat, mint amit valójában 
látunk. Ugyanis énekelnek olyan énekeket, hogy én ilyen koldus vagyok, meg olyan koldus 
vagyok. Ahogy Jim pásztor szokta mondani: nincs pénz, ezt éneklik a magyarok. Sam, sem, 
nincs egy vasam sem. De ha most visszagondolunk, hogy mit imádkoztunk itt az alkalom 
előtt, nagyon meg kell a szánkat figyelni és kordában tartani.  

Gyakorlati példa: a közelünkben az egyik asszonyka azt hirdeti már, hogy a férjének föl-
mondtak, és lapátra tették a munkahelyén. Közben találkoztunk a férjével, és azt mondja, 
hogy nem, csak kapott egy munkaügyi tájékoztatót, hogy esetleg decemberben…, de hát azt 
majd meglátják. Egyáltalán nem biztos az, hogy elküldik, de a felesége már azt prófétálja, és 
meglesz néki, amit mondott, ezt mondta az Úr Jézus. Nagyon rossz irányba használja ez az 
asszonyka a száját. Mert a férje megkötözte a rossz magokat, és ő ragaszkodik a munka-
helyéhez és a munkatársaihoz, hisszük, hogy meg tudja ragadni. Azon múlik, hogy a hatalmát 
hogyan tudja gyakorolni. Tehát nem koldusok vagyunk, hanem Isten gyermekei vagyunk. A 
Róma 8,14-ben olvashatjuk azt, hogy örököstársai vagyunk Krisztusnak. 

Róma 8,17. 
17. Ha pedig gyermekek, örökösök is; örökösei Istennek, örököstársai pedig Krisztus-

nak; ha ugyan vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt is dicsőüljünk meg.  
Az örököstárs azt jelenti, hogy ugyanannyi jár mindenkinek. Tehát ugyanannyi jár 

mindenkinek, és társai, örököstársai vagyunk Krisztusnak. Csak egy végrendeletre, vagy egy 
hagyatéki tárgyalásra kell gondolni. Ott is, ha nincs végrendelet, akkor egyformán szétosztják 
a vagyont az örökösök között. Fontos az Ige tükrében megvizsgálni minden információt, az 
ilyen hitetlen énekeket is. Akármit, mert előbb-utóbb ez beivódik az ember szívébe, ha ezt 
sokat énekli, sokat hallgatja valaki. Tudjátok, milyen a filmes fényképezőgép? Olyan, hogy 
jön a fény a lencsén keresztül, rámegy a filmre, és ott hagy egy lenyomatot. Ezt aztán 
előhívják, és készítenek belőle képet. Ha jön egy információ, az ugyanolyan lenyomatot hagy 
a szellemünkben, mint a filmen a fény. Nem egyszer mondta a főpásztorunk, hogy elkezdett 
nézni egy tanítást, valamilyen tanítót az interneten, vagy a tévében, és amikor az Úr mutatta, 
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hogy innentől téves, akkor azonnal kikapcsolta, hogy ne hagyjon benne lenyomatot. Sok ilyen 
világi dolog van, amely az emberekben lenyomatot hagy, és cikkeznek is arról, hogy például a 
pornográfia milyen nagy romboló hatással bír a családokra. Az is egy lenyomatot hagy. Ott 
marad egy kép, és az ördög mindig visszahoz egy gondolatot, hogy mit látott az ember. Tehát 
nagyon kell figyelnünk arra, hogy milyen lenyomat keletkezik a szellemünkben. Mit hagyunk, 
hogy keletkezzen a szellemünkben?   

Visszatérve, mi Krisztus Teste vagyunk. A felséges jobbján ülünk, és magasan minden 
dolog felett. Minden gonosz munka felett. Ezt a múlt héten gyakorlatilag átrágtuk. Sok 
keresztény úgy viselkedik, mint a madárfióka. Becsukja a szemét, kitátja a csőrét, és amit 
beledobnak, azt bekapja. Ez nagyon veszélyes. Ne légy madárfióka, ne kapjál be mindent 
ellenőrizetlenül, és inkább a szemed legyen nyitva, mint a szád, mert a madármama is sokszor 
hoz mérgezett kukacot a fiókának, és ezek bizony gyakran ki is esnek a fészekből. Tehát meg 
kell vizsgálni, hogy mit engedünk be. Mit engedünk a szívünkhöz, mert onnan indul ki 
minden élet. Nem szabad megengednünk, hogy az ördög meglopjon azokból az áldásokból, 
amit Krisztusban jogosan megkaptunk, amit élvezhetnénk egyébként. Nem szabad megenged-
ni, hogy az ördög ezektől meglopjon.  

Tessék mondani, a király nyomorog? Nem hallottál ilyen mesét, ugye? Mindegyik király 
gazdag és jómódú. Tehát a király nem nyomorog, és a szegénységelmélet nem illik a 
királyhoz. Most olvastuk itt a Róma 5,17-ben a Bővített fordítás szerint, hogy királyként 
uralkodni itt, ebben az életben. A Jelenések könyvében mit mond az Ige? Hogy királyok 
vagyunk, papok vagyunk, meg királykisasszonyok. Ez azt jelenti, hogy egy uralmi helyzet-
ben, pozícióban vagyunk. Jézus azt mondta, hogy királyként uralkodjunk! Az újszövetségben 
az Ige cselekvőinek kellene lennünk. Uralkodj királyként! Efézus 1,22-t nézzük meg, és 
tudatosítsuk ezt az Igét, hogy együtt ülünk a Krisztussal a mennyekben. Együtt azt jelenti, 
hogy ugyanazon a széken. Ugyanazon a trónon!  

Efézus 1,22. 
22. És mindeneket vetett az Ő lábai alá, és Őt tette mindeneknek fölötte a Gyülekezet-

nek fejévé.  
Tehát mindeneknek felette! Mi pedig az Ő Teste vagyunk, ezért mi is ott ülünk Vele 

együtt. Emelkedj fel te is arra a helyre, ahol Isten szeretne látni, az Ő jobbján, ahol az Úr 
Jézus ül, mint Fej! Jézus a Fej, minden gonosz felett, és ezt bizonyította a földi szolgálata 
során. Ugyanez a hatalom tartozik most hozzánk. Ő a Fej, minden dolog, minden gonosz 
dolog felett, mégpedig a Gyülekezet érdekében. A Gyülekezet pedig ti vagytok, a hívők. 
Ezeken a szent igazságokon igazából el kell mélyedni, azért, hogy az ember a szívében teljes 
megértést kapjon, hogy milyen győzelemben kellene járni? Aki így tesz, az gazdag gyümöl-
csét veheti ennek, mert a megértés által, a hitünk által tudjuk használni ezt a hatalmat. A Szent 
Szellem fel tud emelni arra a szintre, ahol jönnek a kijelentések, ahol Isten kijelentést ad az 
Igéjéből. Pál is úgy imádkozott az efézusi gyülekezet felett, hogy a kijelentés és a bölcsesség 
szellemét kérem rájuk, Uram! Kijelentés nélkül csak értelmi szintű, intellektuális tudás van.  

Jézus értünk van. Értünk végezte el a megváltás munkáját. Mi rajta keresztül gyakorolhat-
juk az átruházott hatalmat. Ő megszerezte nekünk a győzelmet a halálával és a feltámadá-
sával, így a győzelem hozzánk tartozik. Amikor ezt megértjük és működtetjük, akkor élvezni 
fogjuk a győzelmet. Győzelemben tudunk járni. Az ördög harcolni fog ez ellen, hogy 
eljussunk a győzelemre, mert neki az nem célja, hogy mi győztesek legyünk, de a Krisztusba 
vetett hitünkön keresztül a győzelem a miénk lehet. Tehát minden lehetőség adott ahhoz, hogy 
győzelemben éljünk, ez persze munkával jár. A kereszténység munka, ezt nem először 
halljátok. Ugyanúgy, ahogy az iskolás gyereknek szüksége van tanulási időre, időt kell fordí-
tania a tanulásra, nekünk is szükséges időt fordítanunk a Biblia tanulmányozására. Nagyon-
nagyon régen hallottam, hogy igazából az időnknek a tizedét is oda kellene szánni az Úrnak, 
hogy akár neki szolgálva, magunkat építve, de ez lehet más felé való szolgálat is.  
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Az ördög, amikor fölgerjed, és másokat használ ebben ellenünk, akkor gyakorlatilag fél 
tőlünk, azt jelenti ez. Tehát ha valaki gorombán viselkedik veled, akkor azt lásd meg abban, 
hogy az ördög ennyire fél tőled. Ha valaki jól kioszt, akkor ne az embert lásd, mert az Ige azt 
mondja, hogy nem vér és test ellen (fizikai szinten) van nekünk tusakodásunk, hanem azt kell 
látni, hogy azt az embert az ördög használta. Az ellenség munkáját kell megkötni, és nem 
fizikailag, tettlegesen bántalmazni a rágalmazót. Ez egy fontos látás. Nem az emberekkel van 
nekünk a bajunk. Sok keresztény azért veszíti el a csatát, mert az emberekkel száll szembe, és 
nem az igazi ellenséggel, aki használja őket. Ez egy érdekes dolog.  

Csecsemő keresztények. Azokat nevezzük csecsemő keresztényeknek, akik újjászülettek, 
de még az igei ismeretük csekély, mert nem volt rá idejük tanulmányozni. A csecsemők mellé 
a szülők odaállnak. Ha kell, akkor fölveszik, ha séta közben elfárad, akkor karjába veszi a 
szülő, és a többi. A csecsemő keresztények mellé is oda kell állni a gyülekezeti véneknek. 
Gyakran kérdezik, főképpen a csecsemő keresztények, de régebbiek is, hogy miért nem 
gyógyultam meg? A prédikátort okolják, hogy biztos nem jól imádkozott érte. Az újjászületés 
után a csecsemő keresztény még gyenge. Ilyenkor Isten részéről megengedett, hogy mások 
hordozzák imáikban az új gyülekezeti tagokat, mert igaz, hogy a hatalmat megkapták, a hit 
mértékét megkapták, de még nem tudnak mit kezdeni vele. De Isten egy idő után elvárja a 
növekedést. Elvárja, hogy mindenki a saját lábán megálljon. Úgy, ahogy a szülő is leteszi 
szépen a gyerekét, hogy van neked szép két kis lábacskád, és tudsz sétálni. Nem kell mindig 
fölvenni! Isten is elvárja, hogy most már indulj el a saját lábadon. Leteszik a babát, és azt 
mondják, hogy járj! Sokaknak nem akaródzik a saját lábán járni. Ennek több oka lehet. Vagy 
nem akar gyülekezetbe járni, és akkor nincs táplálás és nincs növekedés, vagy ha jár is 
gyülekezetbe, de amikor az Ige belenyilall a szívébe, hogy hopp, ez nekem szól, ki kell 
magam igazítani, akkor ez nem tetszik neki. Sokkal könnyebb mások hitén megállni, csak ez 
hosszútávon nem működik.   

Nem elég csak segíteni másokon, hanem tanítani szükséges annak érdekében, hogy 
növekedjen. Ezért rendelte Isten a gyülekezeteket. Kétezer éve léteznek gyülekezetek. Az első 
gyülekezetek itt vannak benne a Bibliában: efézusi, korinthusi, és a többiek. Eljön az idő, 
amikor mindenkinek saját magának kell használni a Krisztusban kapott hatalmat, mert csak 
akkor fog működni. Isten így várja el. Dicsőség az Úrnak, hogy ismerhetjük Kenneth Hagint, 
ha nem is személyesen, de a tanítások által, meg DVD is van, amin legalább láthatjuk a 
képernyőn. Az Úr Jézus sokat tanította őt személyesen is, sok kijelentést kapott, sok 
megtapasztalása volt, és ezeket átadta a gyülekezeti Testnek. Egy helyre elmentek szolgálni, 
jött egy anyuka, hozta a gyermekét, hogy sérve van, és műteni kellene. Imádkoznál érte? 
Természetesen imádkozott, és a sérvet elátkozták, hogy száradjon ki gyökerestől, mint a 
fügefa. A sérv megszűnt, a műtét elmaradt. Azt mondta az anyuka, hogy Hagin tiszteletes, 
eddig nem tudtam, hogy kitől kérjek imát, mert a mi gyülekezetünkben nem tanították a 
gyógyulást! Nem gyakorolták a kézrátételt. Örült neki, hogy arra vitte az Úr Kenneth Hagint. 

Az újjászületésünk után van egy időkorszak, hogy mások imáján meg lehet állni, de utána 
szükség van tanítást hallgatni, mert a tanítás hiányában nincs fejlődés, csecsemőkorban 
maradnak a keresztények. A vallás, ahol vallásban vannak, ott a többségében nem tanítanak a 
hatalomról, nem tanítanak a gyógyulásról, nem is gyakorolják a kézrátételt. Sok mindent nem 
tanítanak. Nem tanítanak a pénzről, az adakozásról, és ezzel megfosztják a keresztényeket az 
áldásoktól. Olyat is mondott valaki Haginnek, hogy amikor keresztény lettem, újjászülettem, 
meggyógyultam egy pillanat alatt, de később ez nem működött. Ez pont azért van, mert 
kezdetben mások hitén, tehát vagy a pásztor hitén, vagy a gyülekezet hitén tudott „utazni”. De 
amikor eltelt egy idő, akkor Isten elvárja tőle, hogy felnövekedjen, és a saját hitén, a saját 
hatalmát gyakorolva álljon meg. Bizony, hallani olyanokat, hogy valaki tíz éve újjászületett, 
járt egy ideig a gyülekezetbe, meggyógyult, aztán kimaradt, és most megint beteg, és nem tud 
meggyógyulni. Itt a kulcsa ennek a kérdésnek: nem növekedett fel a bibliai ismeretben.    
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Nemrég valamelyik tanításban hallottam, ti is hallhattátok, hogy ha valaki egy csoda által 
gyógyul meg, mondjuk kiszáll a tolószékből – ilyen hatalmas csodára gondolok –, akkor 
sürgősen el kell mélyednie az Igében. Mert az ördög meg akarja lopni az egészségét. Nagyon 
fontos igei ismeretekre szert tenni, mert csak ezáltal tudunk megállni az élet viharaiban.  

Nézzük meg azt a kérdést, hogy mit jelent a hatalomgyakorlás mások felett. Ez igazából 
nem azt jelenti, hogy az emberekre rákényszerítünk valamit, mert ez egy fizikai dolog. A 
hatalomgyakorlás mások felett azt jelenti, hogy a gonosz erőket megkötjük, megbénítjuk az 
életünkben, mindaddig, amíg ők csecsemő szinten vannak. Mert tudjuk, a hívőknek hatalma 
van az ördög gonosz munkái felett. Azért adta az Úr a hatalmat, hogy az emberek szabaddá 
váljanak. A kézrátétel során Isten ereje árad ki. Az Evangélium hirdetését követően jelek és 
csodák történnek a mai napon is. Főképpen az evangélisták szolgálata által nyilvánul meg ez. 
Az örömüzenet, kézrátétel, és történnek a csodák, de nemcsak az ő szolgálatukban, hanem 
bárhol. A hívők megtörhetik az ördög erejét a saját életükben, személy szerint a saját éle-
tedben, a családod felett, a szeretteid felett. Elsősorban erre terjed ki a hatalom gyakorlása.  

A hatalom gyakorlása nem azt jelenti, hogy végigmész az utcán, és mindenkiből az kiűzöd 
ördögöt. Lehet, hogy valakiért imádkozni kell, nem is kell odamenni hozzá. Ahogy a főpász-
torunk mondta, hogy amikor ment a mozdonyon, mert vasutas volt egy ideig, minden 
sorompónál megkötözte az ördög munkáit. Egynél elfelejtette, és ott voltak a roncs autók, 
mert az ördög úgy időzít, hogy ott legyen karambol. Amikor ezt megtanulta a bibliaiskolában, 
akkor ment, és az utcán mindenhol mindenkiben megkötözte az ördögöt, persze nem úgy, 
hogy odament hozzá, hanem a szellemi hatalmát gyakorolva.  

Elsősorban a saját életünkre vonatkoztatva, meg a felségterületünkre vonatkoztatva tudjuk 
a hatalmunkat gyakorolni. A felségterületed az a te portád. A te otthonod. Minden nap 
megerősítheted a szent vért körbe, a kerítés mentén, hogy ördög, ezen aztán itt nem léphetsz 
át, mert megtiltom! Nem szereti a szent vért. Tudjátok, az Ószövetségben, amikor ítélet volt 
Egyiptomon, Isten azt mondta, hogy az övéi az ajtófélfát és a szemöldökfát kenjétek be vérrel, 
és amikor megy a pusztító, akkor elkerüli a ti otthonotokat. Ennek alapján, a szavainkkal 
meghinthetünk minden hozzánk tartozó területet a szent vérrel. Ez is a hatalomnak egy 
működtetése, és gyakorlása. Elsősorban a saját életünkre vonatkozik, és az egy háztartásban 
élőkre, de még a szeretteinkre, rokonainkra, akik messzebb vannak, még őrájuk is valamilyen 
mértékben. Nem azt kell tenni, hogy mindenkiből ördögöt űzzünk ki. Isten nem erre hívott el, 
hogy mindenkiből kiűzzük az ördögöt.    

Fedezd fel, hogy a saját háztartásodban hatalmad van! Nem a mások háztartásában, hanem 
a saját háztartásodban. Mások háztartásában akkor van főképpen hatalmunk, ha megkérnek 
egy imára. Nem olyan túl régen volt, amikor főpásztorunk azt mondta, hogy a nőtestvére 
kórházba került. Neki nem is szóltak, aztán valakin keresztül, valami ismerősön keresztül ezt 
megtudta. De a probléma kulcsát abban látta, hogy őt nem kérték fel arra, hogy imádkozzon, 
mert akkor sokkal jobban működik, amikor ajtót nyitnak. Biztos, hogy megtette a szükséges 
imalépéseket, de fontos, és más a jellege a dolognak, ha valaki megkér, hogy gyere át és 
imádkozz értem, vagy imádkozz velem együtt. Ha a beteg tudta nélkül tesszük, akkor is 
működik, mert nagyon sok bizonyság van ezzel kapcsolatban, de sokkal erőteljesebb, amikor 
azt mondja a szomszédod, hogy gyere és imádkozzunk együtt, akkor viszont van hatalmad, 
mert ő megengedte. A szellemi hatalom hasonlít a természeti hatalomhoz, tehát a karhatalom, 
a rendfenntartó erők, a fegyveres erők hatalma, rendőr hatalma, és ehhez hasonló. Viszont 
neked nincs hatalmad a pénzügyeim felett. Nincs hatalmad a gyermekeim felett, mert én 
gyakorlom a felettük a hatalmat. Kivéve, ha pénzügyi tanácsot kérek tőled. Az megint más 
kategória, mert akkor nyitok egy ajtót, hogy esetleg tudsz-e valami pénzügyi tanácsot adni, 
hogy egy meghatározott összeggel mit csináljak? Hogyan fektessem be? Itt megint azon 
múlik, hogy kapunk-e belépést valahova, vagy nem kapunk belépést?  
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Az előbb azt mondtam, hogy az utcán nem mindenkiből tudjuk kiűzni az ördögöt. Ez nem 
félreértendő, mert azt elérhetjük, hogy az ördög hagyjon fel a munkálkodásával, az illető élete 
felett. Ez két különböző dolog. Ha valakinek van egy gonosz szomszédja, megkötheti az 
ördög munkáját, hogy hagyjon fel a gonosz munkájával, de nem biztos, hogy ki tudja űzni az 
ördögöt belőle, mert lehet, hogy ő ragaszkodik hozzá. Volt ilyen példája Haginnek. Addig, 
amíg te ragaszkodsz ahhoz a betegséghez, problémához, vagy a varázslás szelleméhez (ho-
roszkóp, asztrológia, és egyéb), amíg te akarod csinálni, addig nincs értelme imádkozni érted. 
De ha te meg akarsz szabadulni tőle, és azt kéred, hogy imádkozzak érted, vagy veled együtt, 
akkor fog működni. Az, hogy az ördög felhagyjon a működésével, vagy az ördög kimenjen 
belőle, az két különböző dolog. Azért, hogy az ördög hagyjon fel a munkájával, hatékonyan 
tudunk imádkozni, de hogy kimenjen belőle, az egy másik kategória. Az nem minden esetben 
fog működni, mert ott nincs hatalmunk azon a területen.  

Arra emlékeztek, hogy mondtam, amikor jött ide egy evangélista, és előtte imádkoztunk 
egy-másfél hónapon keresztül itt együtt, utána az utolsó héten otthon, hogy ez a szellemi 
világban megnyilvánult. Nagyon erőteljesen. Beszéltem erről? Nem? Lényeg az, hogy 
Siófokról kaptam egy névtelen telefont. Aztán most már van egy ismerősünk, aki tudja is már, 
hogy ki volt, mert nincs olyan dolog, ami napvilágra ne jönne. A telefonáló okkult dolgokkal 
foglalkozik, járt gyülekezetben is, de továbbra is folytatja az okkult tevékenységét. Lényeg az, 
hogy fölhívott, és azt mondta, ne korlátozzam az imáimmal az ő szellemi fejlődését, növeke-
dését. Nem más történt, mint az odaadó, és hittel mondott imáitok által meg lett bénítva az 
ördög munkája a telefonáló felett. Ő akadálynak vette az imáinkat, de mivel nem akarta 
föladni az okkult tevékenységét, ezért az az eset állt elő, hogy mi azt mondtuk az ördögnek, 
hogy állj, hagyj fel felette evvel a munkával! De őbelőle nem tudjuk kiimádkozni, csak ha ő is 
akarja. Érthető? Az még nem jelent semmit, hogy gyülekezetben volt. Az még nem jelenti, 
hogy újjá van születve. Lehet, hogy újjá van születve, ezt az Úr tudja, hogy az ő szíve milyen? 
Milyen szívvel mondta el az üdvösség imát? El lehet mondani gépiesen is. Az Úr Jézust 
tudatosan kell behívni. Hinni, és mondani – ez a két feltétel van. Megnézzük a Jakab 4,7. Igét. 
Szerepelt a közelmúltban is, de azért nem árt, ha többször foglalkozunk vele.  

Jakab 4,7. 
7. Vessétek hát alá magatokat az Istennek; álljatok ellen az ördögnek, és elfut (elme-

nekül) tőletek. 
Ki az alanya ennek a mondatnak? Kinek kell ellenállnia az ördögnek? Neked. Azt mondja, 

hogy ti álljatok ellen. Nem a pásztor, nem a vezető pásztor, nem Pál apostol, nem szent Péter, 
hanem ti álljatok ellen! Az ördög kitől fog elfutni? Tőled. Tőled fog elfutni. Nagy félelemben! 
Nem Jézust kérjük meg, hogy tegye a betegekre a kezét, hanem a keresztények bemennek a 
kórházba, és a betegekre ráteszik a kezüket Jézus nevében, természetesen, mert olvassuk is 
mindjárt a Márk 16,17–18. verseket. Arra kérlek benneteket, hogy vegyétek észre, hogy a kéz, 
az a testen van. A gyülekezeti Testen.  

Márk 16,17–18.  
17. Azokat pedig, akik hisznek, ilyen jelek követik: az én nevemben ördögöket űznek; 

új nyelveken szólnak. 
18. Kígyókat vesznek föl; és ha valami halálost isznak, meg nem árt nékik: betegekre 

vetik kezeiket, és azok meggyógyulnak. 
Jézus a Fej. Neki nincs keze, illetve oly módon van keze, hogy te vagy a keze. Te vagy a 

gyülekezeti Testnek a tagja. Helytelen lenne az az imádság, hogy Úr Jézus, nyújtsd ki a 
kezedet, érintsd meg ezt a beteget, és gyógyítsd meg! Ő a kereszten megszerezte a gyógyulást, 
nekünk csak érvényt kell szerezni ennek, és a mi kezünket – mondja az Ige – kell rátenni, 
ahogy az Úr Jézus mondja, azokra, akik betegek, hogy szabadulást nyerjenek.  

A kézrátétel nem más, mint Jézus cselekedeteit tesszük, vagy hatalmat gyakorlunk az 
ördög felett. Ezt, és ami itt még le van írva a felsorolásban, Jézus nevében kell tenni. A 
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kézrátételt is. A hatalom a tied, akár érzed, akár nem, az megvan, és nem kell mást tenned, 
csak gyakorolnod kell. Nem kell érezni a hatalmat, hanem tudni kell, hogy ez megvan. A 
rendőr sem érzi a hatalmat, amikor kiáll az autókat megállítani. Tudja, hogy a KRESZ szerint 
a rendőr feltartott kezére meg kell állnia az autónak.  

A Jakab 4,7-re visszatérve a megfut annyit jelent, hogy elfutni valami elől rettenetes 
félelemmel. A rettenetes félelem az, hogy mondjuk kitört a hegyen a vulkán és ömlik a láva, 
és az elől futsz, hogy a gatyódat meg ne perzselje. Ilyen a rettenetes félelem. Vagy egy árvíz. 
Vagy a régebbiek még tudják, hogy amikor a teheneket kivitték a rétre legelni, és amikor jött 
a bika, akkor menekülni kellett föl a fára, az is egy rettenetes félelem. Ugye? A múlt héten, 
amit példaként előhoztunk, hogy amikor Hagin és az Úr Jézus közé beállt az a kis szőrös, 
majomszerű démon, és elkezdett füstölögni, hangoskodni, és amikor parancsolt neki, akkor az 
a démon ebben a rettenetes félelemben összehúzódott, rá sem mert nézni Haginre, és mint a 
megvert kutya, ott nyüszített a padlón. Tehát ez az a rettenetes félelem. Utána azt mondta, 
hogy nem elég, hogy abbahagytad, takarodj is ki innen!  

Jézustól félnek. Nem tőled félnek, hanem Jézustól, akit te képviselsz, mert mi a menny 
királyságának a nagykövetei vagyunk. A nagykövet a földön is azt az országot képviseli, 
amelyik kiküldte őt, ahova az ő állampolgársága szerint tartozik. Tehát egy magyar nagykövet 
kint Kanadában Magyarországot képviseli. Mi hova valósiak vagyunk? A menny királyságá-
hoz tartozunk, Isten gyermekei vagyunk, most olvastuk. Van egy mennyei útlevelünk, 
pontosabban mennyei állampolgárságunk van. Még az Igében is benne van valahol az állam-
polgárság szó. Mi itt a földön a menny királyságát képviseljük, nekünk azt kell bemutatnunk, 
hogy milyen a menny. Nem volna szabad a kereszténynek betegnek lenni, nem volna szabad 
szegénynek lenni, mert ez nem csábító a kívülálló számára. Ahogy Bill Kaiser mondta, hogy 
be kellene édesgetni a kint levőket, és ha van vérnyomásod és pulzusod, akkor tudsz menni, 
mások felé szolgálni. Nagyon édesen mondta.  

Fontos, hogy mi Isten királyságát képviseljük. A Gyülekezetnek és ezen belül a gyüle-
kezeti „véneknek” van egy felelőssége. Ezt így felhozta az Úr bennem és ezt forgatom 
magamban, példával mondom el vagy támasztom alá, mert így érthetőbb. A gyülekezeti 
vének – és ez nem okoz megbotránkozást, mert az Ige így mondja –, tehát a több éve, több 
évtizede úton levő keresztényekről van ilyenkor szó, és nem az életkorról. Bibliát hoznak, 
jegyzetfüzetet hoznak, és ezt az újak gyakorlatilag átvették különösebb nógatás vagy ráhatás 
nélkül, mert ezt látták. Nagyon jó példa. Itt, a gyülekezeten belül is volt ilyen példamutatás.  

Például egy másik szolgálatunkban a gyülekezeti vének nem hoztak Bibliát, egy kivétellel. 
Az éhes szívű bárny hoz jegyzetfüzetet, és jegyzetel. A többieknek nincs kéznél Bibliájuk, 
nincs jegyzettömbjük, és az újak, mivel ugyanezt látták, ők sem hoznak. Az Úr már többször 
finoman szólította őket, de nincs fülük a hallásra. Ott is el fogom mondani ugyanezt, hogy a 
gyülekezeti véneknek van egy felelőssége. Nekünk pedig, minden kereszténynek van egy 
felelősségünk a világ felé, mert a világ szeme figyel minket, hogy mit csinálunk. Tegnap 
ráakadtam egy fórum oldalra, ahol az egyházi adó, perselypénz, meg ezek a témák voltak 
napirenden. Hát a világnak nagyon rossz véleménye van ezekről a dolgokról. Ők azt látják, 
hogy az egyik történelmi egyház kapott négymilliárd forint támogatást, az egy százalékból 
például. Fizetésük van, autójuk van, irodai költségek kapnak, és a világnak rossz véleménye 
van erről. Persze nem értik az Igét sem, és a láthatókra tekintenek.  

Olyan példát kell mutatnunk, hogy a kívül valók megkívánják az Úr Jézust. Ez a lényege 
az egésznek. Valaki azt mondta, hogy a kívülállókat be kell szeretni a gyülekezetbe. Olyan 
szeretettel körülvenni őket, hogy azok bejöjjenek, és első számú dolog, hogy üdvösségre 
jussanak. Üdvösségre jutni nem csak a gyülekezetben lehet persze, hanem másutt is.  

Még egy rész van vissza: A hatalom gyakorlása a családban. Nem a személyek felett, 
hanem a befolyásoló erők felett kell hatalmat vennünk. Ezt fel kell ismerni, a szellemi 
szemeinkkel kell látni ezeket a helyzeteket. Isten úgy tervezte, hogy az ördög a családokat ne 
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uralhassa. Ez volt az eredeti terv, de jött a bukás, az édenkerti bukás, és az édenkerti bukásból 
származó átok. Az ördög az egységet támadja. A két legnagyobb egység a gyülekezet és a 
család. Azért támadja az egységet, mert tudja, hogy ha a keresztények összefognak, akkor 
szedheti a sátorfáját, mert egységben van az erő. Az Ige azt mondja, hogy egy megfutamít 
ezret, kettő tízezret! Ha egymagad imádkozol, akkor ezer elszalad. De kettő megfutamít 
tízezret. Az egy akaraton mondott imának nagy ereje van. Ez nem azt jelenti, hogy ha valaki 
imatámogatást kér, akkor neki nincs erre hite, de ha helyzet van, akkor egy nagyobb erővel 
lehet menni az adott probléma ellen. A „hegy” ellen, ami problémaként tornyosul elénk. Ezért 
kellene megtanulni a hívőknek a hatalmukat, pontosabban megtanítani nekik.  

Emlékszem a házasságkötési ceremóniánkra, volt benne egy ilyen kérdés, hogy: Ellene 
mondasz az ördögnek? Igen, ellene mondok! – válaszoltuk. De hogyan? Ez most, utólag 
derült ki, hogy persze, akkor azt mondtam, hogy ellene mondok. Ha ilyen szertartáson már 
részt vettél, akkor te is hallottad ezt, vagy te is mondtad, hogy ellene mondok. A kérdés: 
hogyan? A teljes evangéliumi gyülekezetek tanítják ezeket a területeket – gyógyulás, hata-
lomgyakorlás, anyagi áldás, a hit kérdése és sorolhatnánk még biztos más területeket is. 
Család. Ha a család nem ismeri a hatalmát Krisztusban, akkor defektes lesz. Bizony, ha 
körülnézünk, a környezetünkben is van jó pár defektes család, defektes házasság.  

A hét elején örvendeztem, mert kaptam egy felkérést esküvő megtartására. Ez volt az első 
felkérés. Interneten ismerkedtem meg ezzel a szenttel. A gyülekezet náluk bezáródott, mert 
csak ketten maradtak. Van egy barátnője, de anyagilag nem jól állnak, azt hiszem, munka-
nélküli. Kérdezte, hogy ha most csak az anyakönyvvezetőhöz mennek el, akkor Isten áldása 
rajtuk lesz-e? Mondtam, hogy Isten áldása akkor lesz rajtatok, ha az Úr előtt is megkötitek a 
házasságot, mert akkor kapjátok meg a tízezerszeres erőt. Hát az anyagiak így és úgy… 
Akkor megkérdeztem: szerinted mennyibe kerül egy esküvő az egyházatokban? Melyik 
gyülekezet van legközelebb hozzátok? Mondták, hogy milyen felekezet van a közelükben, és 
ott tizenötezer forint egy házasságkötés. Mondom, hogy nálunk meg nulla forint. Én a 
helyetekben a polgári esküvő után beszélnék a gyülekezetünk legközelebbi pásztorával, hogy 
elmegyünk az alkalmadra és a végén, adj össze bennünket. Tetszett is nekik nagyon, de a 
végén azt mondták, hogy mivel már tőlem sok tanácsot kaptak, és igei útbaigazítást, hát 
nagyon szeretnék, ha én adnám össze őket. Mondtam, akkor ezért imádkozzunk! Írtam neki, 
hogy melyik nap van nekünk istentiszteleti alkalmunk, nagyon megtetszett neki ez a lehető-
ség. Én is már beleéltem magamat, de aztán azt írta, hogy ugrott az esküvő, mert a meny-
asszonya felbontotta az eljegyzést, ugyanis a srác időnként egy kicsit „súlyt” (poharat) emelt. 
Mondom, hogy itt még nincs vége ennek a dolognak. Azt mondta a menyasszonya, hogy 
helyezze az Úr oltárára ezt az ügyet. Én is ezt mondtam neki. Kezdj el az Igébe mélyedni, 
mert ez hústest kérdése, a hústest szenvedélye a cigaretta, az alkohol és egyebek. Még össze 
se házasodtak, az ördög máris belepiszkított az életükbe. Mondtam, ne add föl! Isten látja a 
szívedet, Ő meg tudja neked jeleníteni a megoldást, a menyasszonyodnak is, és itt még nincs 
vége a dolognak. Nincs vége a világnak ezzel. Az ördög így dolgozik.  

A családoknak is külön tanfolyamokat kellene rendezni. Néhány példát vegyünk Hagin 
életéből. Amikor ő jó messze volt a gyermekeitől, mert sokat utazott, utazószolgálata volt, hírt 
kapott, hogy a gyermekei betegek lettek, akkor mérges lett az ördögre, és egyszerűen meg-
parancsolta, hogy ördög, vedd le a kezedet a gyermekeimről! Én uralkodom itt! Ez az én terü-
letem, úgyhogy neked kifelé, takarodj innen! Te nem uralkodhatsz az én családomon! Én 
uralkodom otthon, Krisztus által! És az ördög megfutamodott. Nem is fontos, hogy otthon 
legyen az ember, amikor imádkozik, mert a szellemi világban nincs tér és idő. Ha a családo-
tokban nincs más újjászületve, csak te, akkor te vagy szellemi értelemben a főnök. Ha a 
családban van más újjászületett is, akkor viszont ketten tudtok egy akaraton imádkozni.   

Egyszer Hagin fölébredt éjszaka, az Úr fölébresztette, és jött egy késztetés, hogy nyelve-
ken imádkozzon. Aztán egy idő után megkérdezte: Uram, mi a baj? Akkor kapott egy be-
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pillantást a szellemi világba. Kapott egy képet, hogy a bátyját baleset érte, gerinctörést 
szenvedett, és az orvosok nem sok jóval kecsegtették a családot. Ő folytatta a nyelveken való 
imát, és amikor békesség szállt a szívére, akkor átváltott hálaadásba. Nyelveken énekelt, mert 
tudta, hogy a munka el van végezve. A húga másnap fölhívta és mondta, hogy mi történt, az 
orvosok mit mondanak. Hagin azt mondta, hogy tudok mindent, ne aggódj, menj vissza, már 
másképp fog fogadni, mert Isten közbelépett! Hamarosan jött a következő telefon, hogy a 
bátyját egy gerincmerevítővel kiengedték. Ha valakinek eltörik a gerince, azt nem lehet 
kiengedni. Lehet, hogy el volt törve, csak Isten közbelépett, mert ezen a területen hatalmat 
vett. Hallottuk valamelyik pesti tanításban, hogy a nyelvek imája során utasítást adunk, vagy 
adhatunk például angyaloknak. A mi oldalunkon ott van a menny minden erőforrása. Amikor 
nem tudjuk, mi a probléma, a legjobb a nyelveken való ima, mert az értelmünk nem tudja, de 
a szívünk igen, hogy valakivel valahol probléma van. Ha nyelveken imádkozunk, a Szent 
Szellem tudja, hogy miért kell imádkozni és milyen szótagokat kell kiejteni.  

Még egy történet. Hagin egyik alkalom alatt kapott egy bepillantást a szellemvilágba, hogy 
a bátyja, az a fekete bárány, mert úgy nevezték, kint van a parkban és gyilkos gondolatok 
vannak a fejében, hogy megöli a feleségét és utána saját magát, mert elhagyta a felesége. 
Azonnal hatalmat gyakorolt ott Hagin. Azt mondta a gyülekezetnek, elnézést, egy kis dolgom 
van, és megkötötte az ördög munkáit, megparancsolta, hogy ördög, abbahagyod a befolyá-
sodat, és hagyd el őt! Különösebben nem nevezte meg a gyülekezetnek, nem fontos azt tudni, 
hogy kiről van szó. Otthon elmesélték egymásnak, hogy mi történt. Amikor hazaért Hagin, a 
bátyja nagyon jó lelkiállapotban volt, mintha semmi sem történt volna. Elmondta, hogy ott a 
parkban egyszerűen csak érezte, hogy valami felemelkedett róla, mint egy felhő, és meg-
könnyebbült. Egy ördögi ráhatás volt ez a késztetés. Látjátok, hogy nem emberek ellen kell 
tusakodni, hanem azok erők ellen, akik az embereket befolyásolják.  

Igazából az elmeosztályon levő betegek többsége ilyen helyzetben van. Érezte a bátyja, 
hogy ez a bizonyos, felhő, ami kényszerítette volna, ez a súly fölemelkedik róla. A bátyja 
szellemi csecsemőként nem tudta, hogy kihez forduljon. Újjá volt már születve akkor, de nem 
tudta, kihez forduljon, mit tegyen. Ilyen esetben a gyülekezeti véneknek van fontos szerepe. 
Ha szól az Úr valakinek, hogy imádkozz nyelveken, nem is biztos, hogy személyt fog meg-
mutatni, de lehet, hogy igen, de abból még mindig nem tudjuk, hogy mi a problémája az 
illetőnek. Akkor imádkozni kell nyelveken, vagy bárhogyan, ahogy az Úr vezet. Ahogy a 
bátyja növekedett az Úrban, később már Hagin nem tudott neki segíteni ilyen módon, mert 
Isten elvárja, hogy mindenki megálljon a saját lábán. Ugyanez volt a helyzet Hagin 
feleségével is, hogy eleinte, amikor jött a torokgyulladás és egyéb ilyen dolgok, akkor el-
parancsolta onnan az ördögöt. De több év után, amikor már fel kellett volna hitben növe-
kednie a feleségének, akkor viszont Hagin nem tudott hatalmat venni a problémái felett, mert 
mindenkinek a saját lábán kell megállnia. 

Nem mindenki tanítható, vagy azért, mert nem jön az alkalomra, vagy bántja a fülét az Ige. 
Néha a pásztorok visszahallják, hogy a pásztor mindig szól azért a bizonyos dologért. Nem 
tudom, ti mit szóltok hozzá, de én azt mondom, dicsőség Istennek, mert Isten a pásztort azért 
tette a nyáj élére, hogy ha megy a szakadék felé, akkor szóljon, figyelmeztessen. Benne volt a 
91. zsoltár tanításban is, hogy Isten egyik védelmező eszköze a figyelmeztetés. Ne hagyd el a 
nyájat, mert kimész a védőernyő alól, például. Még mindig jobb, ha a pásztor foglalkozik a 
báránnyal, mint az Úr, mert ha az Úr foglalkozik az illetővel, az egy keményebb eset. Tehát a 
tanítható szívet szükséges, hogy megtartsuk mindannyian. Engedjük meg az Úrnak, hogy 
tanítson bennünket! Néha ez dorgálással jár. Lehet, hogy valamikor nem tetszik valamilyen 
tanításrész, de ez nem azt jelenti, hogy akkor ki kell maradni a gyülekezetből. Érdekes módon 
több irányból hallottam ilyet, hogy hogyan keresik a gyülekezeteket a bárányok. Megismerik 
a jót, újjászületnek, s akkor az egyik azt mondja, hogy itt ebben a gyülekezetben nekem 
valami nem tetszett, és akkor elmegyek vissza, ahonnét jöttem. A mostani tanításokban azt 
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halljátok, hogy a halott gyülekezetekbe mennek vissza. Mert ahol nincs gyógyulás, nincs 
Szent Szellem keresztség, nincs Szent Szellem munka, nincs üdvösség, azokat nevezik halott 
gyülekezeteknek. Nem úgy kell megválasztani a helyünket, hogy tetszik, vagy nem teszik, 
hanem Uram, Te melyik helyre rendeltél engem? Mi a Te terved az én életemben? Ehhez 
megint tanításra van szükség, de amikor megtalálta valaki a helyét, az maradjon is ott. Ezt 
szokta mondani a vezető pásztorunk is. Ha megtalálta, akkor már nem kell tovább keresni, 
Isten egyetlen gyülekezeti helyet adott nekünk. 

A hatalom tanítására még egy gondolat erejéig visszatérve, nem az emberekkel van a 
problémánk, hanem azokkal a sötét erőkkel, azokkal a gonosz erőkkel, akik őket használják. 
Ezeket tudjuk mi a hatalom szavával, az Úr Jézus Krisztustól kapott, átruházott hatalmunkkal 
megállítani, megbénítani, megkötni. Ez az oldás-kötés nagyon jól működik a számomra, és én 
nagyon szeretem használni. Az oldás-kötés azt jelenti, hogy a kötéssel kezdjük, hogy ördög, 
megkötöm minden gonosz munkádat ezen dolog vagy terület felett, és akkor meg van kötve. 
Aztán kiküldöm Jézus nevében a szolgáló szellemeket, az angyalokat, hogy működjenek azon 
a területen. 

Az ördög körmére kell nézni erősen, mert a szenteket próbálja távol tartani a gyülekezettől. 
Magatokért és másokért is imádkozzatok, legyetek szívesek, hogy a gyülekezeti napok 
szabadok legyenek. Volt egy pásztor, akinek az édesapja rosszul lett, bevitték a kórházba, az 
is egy gyülekezeti nap volt. Töprengett, hogy mit csináljon, és végül úgy döntött, hogy ott 
nem tud csinálni semmit, ezért elment a gyülekezetbe az alkalomra, ott együttes erővel tudtak 
imádkozni az édesapjáért. 

Emlékeztek arra, hogy nem olyan túl régen elhangzott a pásztor szájából, hogy a szellemi 
éhséget, az Ige utáni vágyat nem szabad elengedni. Mert úgy van az ember, hogyha egyszer-
kétszer kimaradtam, hát ez így is megy, akkor a következő is, a következő is. Tehát az Ige 
utáni éhséget, vágyat meg kell tartanunk! 

 
Gyöngyszemek: Az egyik pásztorkonferencián imádkozott a vezető pásztorunk azért, hogy 

Izraelben legyen eső. Emlékeztek erre, mondtam, hogy démon tartja vissza az esőt, és 
szárazság van, és most már hét napja esik az eső. Nem is akármilyen, hatalmas esők vannak! 
Tehát a hatalmat igenis szükséges gyakorolni, és itt van az eredménye. 

Az internet közösségek kialakulása sokkal nagyobb mértékben segíti elő az Úr munkáját, 
máris vannak ilyenek, határon túlról is. Még nincs is pásztoruk, csak nyitott szívűek. Egyéb-
ként Bill Kaiser is azt mondta, hogy nem gyülekezetben született újjá. A gyülekezetében nem 
tanították az újjászületést, valahol máshol fogadta be Jézust. Ezért fontos a sok szóróanyag. 
Az internet közösségek, ahol kialakulnak, még az Úr adhat nekik pásztort is, vagy közülük 
kinövekszik valaki, addig pedig havonta egy párszor ellátogat hozzájuk, és személyesen is tud 
velük kapcsolatot tartani. Tehát ebben van a nagyobb előrelépés. Ezt mutatja az Úr, úgyhogy 
azt kell tenni, amit az Úr mutat. Az a legjobb mindig az időzítésben és Isten tervében benne 
lenni. A védelem szempontjából is, és mindenféle szempontból is a legjobb. 

Máris ide kapcsolok egy bizonyságot. Van egy Judit testvérünk az Alföldön, egyelőre 
munkanélküli, talán most van egy-két hónapja. Volt már felvételi elbeszélgetésen, nagyon is 
megfelelt, de még nem döntöttek. Valamit azért mondtak, ami nem jó. Egészségügyi 
végzettsége van. Valamelyik nap az volt a szívén, hogy menjen be a városba, de ne autóval, 
hanem biciklivel. Itt a lényeg az, hogy figyelni a Szent Szellem vezetésére. A hústest ilyenkor 
kitalálja, hogy á, most hideg van, hűvös van, most nincs kedvem, meg egyáltalán, most megy 
a sorozatom, többféle eltérítő hadművelet létezik. Lényeg az, hogy ő ennek a belső hangnak 
engedelmeskedett, és bement biciklivel. Útközben találkozott egy ismerőssel, aki egészség-
ügyi dolgozó. Kérdezte, hogy van-e munkája, mert ő onnan, ahol éppen van, kilép, és ott lesz 
egy szabad hely. Ez pont olyan, mint amikor szólt az Úr Fülöpnek, hogy menjél ki a damasz-
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kuszi útra, mert akkor jön a szerecsen komornyik. Mondta ugyanis, hogy járatlan út, nincs ott 
senki azon az úton. Tehát nagyon fontos a belső hangra, a belső vezetésre figyelni. 

Volt adománygyűjtés. Én már megtanultam nem otthon hagyni a pénztárcámat, mert volt 
már olyan, hogy pásztor jött oda hozzám, hogy jaj, nincs nálam pénz, és van új könyv, 
kiadvány és nem tudok venni! Szóval Pesten van elég gyakran adománygyűjtés, azaz kapunk 
Istentől egy „szántóföldet”, és aki vetni akar, annak van lehetősége rá. Ha nincs nálam a 
pénztárcám, akkor elesek egy vetési lehetőségtől. Ilyen egyszerű! Ugye azt tudjuk, hogy a 
Szent Szellem bennünk lakozik, de a másik kérdés az, hogy mikor nyilvánul meg a Szent 
Szellem, hogy mikor engedjük, hogy kiáradjon, és mikor engedjük, hogy munkálkodjon. 

Olyan gyülekezet tagjai vagyunk, amelyik kinyúl az elveszettek felé. Ha személyesen még 
nem is vezetett valaki üdvösségre elveszettet, mert még nagyon fiatal az Úrban, csecsemő 
keresztény, de valamilyen módon már hozzájárult Isten királyságának az építéséhez. Ha csak 
egy szórólapot letett valahova, vagy beadott a szomszédba egy Örömhíradó újságot, vagy az 
adománya által. Tehát Isten királyságának az építésében mindannyian részt veszünk, és jó 
olyan gyülekezethez, vagy egyházhoz tartozni, amelyik Isten királyságát építi. Istennek szük-
sége van az életedre, szüksége van a szolgálatodra, bátorítsd magadat, hogy képes vagy rá. 
Minden rendben van, mert a nagyobb benned lakik. Tapintsd meg a pulzusodat, van pul-
zusod? Akkor alkalmas vagy, hogy kimenj és hirdesd az Igét. 

Bill Kaiser beszámolt egy csodáról is, hogy nem csak a vizet lehet borrá változtatni, hanem 
a vizet lehet benzinné változtatni. Amerikában nagy távolságok vannak, kint a préri közepén. 
Az Úr szólt egyszer hozzá, hogy most ott van egy flakon víz, azt öntsd bele a tankba és a 
következő benzinkútig kibírod. Nagyon érdekes, de ez hit által működik. Tehát el kell vár-
nunk a csodánkat, tudnunk kell, hogy ki Jézus. Ő cselekszi ezeket! 

Az éhség. Van ugye fizikai éhség és szellemi éhség. Igazából sokszor az embert a fizikai 
eledel nem elégíti meg, mert Jézusból kell enni és még többet enni. Egy nagyon jó diétás 
program, ha többet eszünk Jézusból, akkor kevesebbet kívánunk fizikai eledelt. Úgyhogy 
lehet próbálgatni! 

Hétfőn elmondtuk az üdvösség imát az Ördög Pista bácsival. Bevittük neki a két imaköny-
vet. Meg vagyok győződve, hogy volt üdvössége. Nagy szeretettel üdvözölt, és azt mondta, 
hogy ő már régen, egy pár évvel ezelőtt rátalált a Békevár oldalra. Ő ugyan nem mondta, de 
tudom, hogy katolikus gyökerei vannak, és egy paptól minden nap kap egy kis napi üzenetet, 
mint ahogy nálunk is van a Hagin napi üzenet. Mondtam neki, hogy nekünk is van ilyen 
levelezőlistánk. Megkérdeztem, hogy kéri-e? Azt mondta: Hogyne, persze! Mondtam neki, 
hogy akkor kettőt kap majd, a Copeland napi, és a Hagin napi tanításokat. A Hagin megvan 
könyvben, a Copelandot nem adták ki, azt csak interneten keresztül lehet, aki feliratkozik, 
vagy kéri, hogy vegyük fel a levelezőlistára. Pista bácsi először is elmondta, hogy mi a 
probléma, hogy a lányának gyomorvérzése van, a vejének nincs munkája. Azt kérdeztem, 
hogy mielőtt elmennénk, imádkozhatunk-e együtt? Azt mondta: Természetesen! A végén 
mondtam, hogy van az üdvösségi imás a Jézus kép, amit adtam neki ajándékba. Kérdeztem, 
hogy akkor azt az imát is elmondjuk közösen? Azt válaszolta, hogy persze, hogyne. Biztos, 
hogy nem egy vallásos szellemiség uralta, mert az tiltakozik. Olyan szöveggel jönnek, hogy 
nem akarok átkeresztelkedni! Úgyhogy csak tíz percet tudtunk ott lenni, de rögtön érzi az 
ember, hogy kinek van nyitott szíve Isten dolgaira. Tehát nemcsak most nyílt meg, hanem 
neki már ilyen volt előtte is. Egyedül él most, a felesége „elment”, nem azt mondta, hogy 
meghalt, hanem elment. Ezek voltak a heti élmények. 

Ott tartunk már, hogy alaszkai invitálást kaptam, mert onnan kértek a kék és zöld 
imakönyvet, és Pista bácsin keresztül találtak meg. Látjátok, hogy milyen az éhes szív, mert 
az alaszkai, magyar, szabadkai születésű hölgy azt mondta, hogy ugyan ő megtalálta az 
interneten a kék és zöld imakönyvet, de sokszor úgy járt, hogy onnan idővel eltűnnek, tehát 
neki kell kinyomtatva is, könyv alakban. 
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A csontban van valamilyen erőteljes munka most, arccsont. Megvan a gazdája? Igen! 
Halleluja! Tedd oda a kezedet, igen erőteljes ez a gyógyítás. Mondok egy bizonyságot, ami a 
múlt héten volt, szintén csontra volt gyógyító kenet, és a bölcsességfogam, nem azt mondom, 
hogy fájt, de tudjátok, amikor úgy érzi az ember, hogy kicsit nagyobb a többitől. Amikor 
hazamentem az alkalomról, semmi tünet. Viszont negyedik hete itt van a csípőcsontban a 
gyógyulás, vegyétek el, hogy ne vigyük haza. Aztán van a kézízületekre, meg valamilyen 
bőrproblémára gyógyító kenet. Ahogy dicsérjük Istent és a Szent Szellem fölviszi a mi 
dicséretünket, imádatunkat Isten válaszként elküldi a gyógyító kenetet.  

 
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 Szabadítóm! A hittel elmondott imám által újjászülettem Krisztusban, és így 
teljes megváltást, üdvösséget nyertem. Az Ő szent vére megtisztított engem minden bűntől. 
Köszönöm, Úr Jézus, az örök életemet! Ámen. 

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

 

 

 


