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HATALMUNK KRISZTUSBAN – 6. Krisztussal feltámadva 

 Bor Ferenc élőben elhangzott tanításának nyers szövege 

KSZE Békevár szolgálat, 2020. 08. 24. 

 
Köszöntsd a szomszédodat, és emlékeztesd arra, hogy mi feltámadtunk Krisztussal együtt! 

Halleluja! Isten a túlcsorduló áldások Istene. Tudjátok, van egy könyvünk, az a címe, hogy 
„El Shaddai”. Vékony, inkább kis füzetecske, ami arról szól, hogy Isten több mint elegendő, 
ezt jelenti az El Shaddai. Ő mindig többet ad nekünk, mint amire szükségünk van azért, hogy 
mi is áldás tudjunk lenni mások számára.  

Szeretettel köszöntünk benneteket! Jó látni benneteket ismét! Ahogy dicsértük az Urat, 
feljött bennem, hogy a gyülekezetben helye van az örömnek, helye van a tapsnak, mert 
Kenneth Hagin is ír erről a „Tervek, célok és törekvések” című könyvében. Ha a szentek 
nincsenek örömben a gyülekezetben, akkor milyen örömben lehetnek otthon? Ugye? Nem a 
természetes örömre gondoltam, hanem a Szellem második gyümölcsére.  

Galata 5,22. 
22. De a Szellem gyümölcse: szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hű-

ség, szelídség, mértékletesség. 
Az Ige azt mondja, hogy a vidám szív a legjobb orvosság. Volt, aki már csupán a nevetés-

től meggyógyult rákból. Ugye annyira igaz az Ige. Tényleg legyetek örömben! 

 
Folytatjuk a tanítást, a hatalomról. Most a 6. résznél tartunk. Ennek a címe: Feltámadva 

Krisztussal együtt.  
A Kolossé levélhez lapozunk. Nagyon izgalmas ez a dolog, és ahogy megismerjük, egy-

részt izgatott lesz a szívünk, másrészt pedig elkezdjük működtetni. Eddig az Efézusi levélből 
voltak a korábbi Igéink a hatalom gyakorlásával kapcsolatban. Pál, nemcsak az efézusiaknak, 
de a kolossébeli gyülekezeteknek is ugyanazt tanítja.  

Kolosse 1,15–20. 
15. Aki képe a láthatatlan Istennek, minden teremtménynek előtte született; 
16. Mert Őbenne teremtetett minden, ami van a mennyekben és a földön, láthatók és 

láthatatlanok, akár királyiszékek, akár uraságok, akár fejedelemségek, akár hatalmas-
ságok; mindenek Őáltala és Őreá nézve teremtettettek; 

17. És Ő előbb volt mindennél, és minden Őbenne áll fenn. 
18. És Ő a feje a Testnek, a Gyülekezetnek: aki a kezdet, elsőszülött a halottak közül; 

hogy mindenekben Ő legyen az első; 
19. Mert tetszett az Atyának, hogy Őbenne lakozzék az egész teljesség; 
20. És hogy Őáltala békéltessen meg mindent magával, békességet szerezvén az Ő ke-

resztjének vére által; Őáltala mindent, ami csak van, akár a földön, akár a mennyekben.  
Hogyan kezdődik a vers? Aki képe a láthatatlan Istennek. Ez Jézusról szól. Tehát Jézus 

képe a láthatatlannak. Isten megváltási tervéről prédikál itt a Kolossé levélben Pál, ugyanezt 
szólta az Efézusi levélben, amit korábban vettünk. A kérdésem az lenne, hogy mióta létezik 
Jézus? Kénytelen vagyok megkérdezni. Van, aki azt mondta, hogy kétezer éve. De Ő kezdet-
től fogva létezik, mert részt vett a teremtésben. Az egy dolog, hogy kétezer éve testesült meg, 
akkor öltött testet. Beugratós kérdés, ugye? Én is beugrottam első alkalommal.  

Akkor egy kis ismétlés jön. Jézus a fej. Ő kezdetkor is volt, kezdetkor is létezett, mert a 
Szentháromság által teremtetett minden, illetve most, ahogy az Igében olvastuk, Általa van 
minden. Nála nélkül semmi sincs. Ráadásul Jézus most az Atya jobbján ül, és kormányozza a 
világot. Az elsőszülött kérdést is megbeszéltük a múltkor, hogy amikor Ő a halottaiból föl-
támadt… És tudjátok, hogy miért van ez többes számban? Mert a halottaiból azt jelenti, hogy 
nem a halálából, hanem többes számot jelent. Azért, mert az Ő halála kétszeres volt. Szellemi 
és fizikai halál. Ezért van többes számban. Feltámadt, az Atya a Szelleme által feltámasztotta. 



KSZE Békevár szolgálat — Szeretettel várunk egy látogatásra a főoldalunkon: www.bekevar-portal.hu  

2/10 — Bor Ferenc — Bibliahű tanítások: http://bekevar.fw.hu/sagvar-hang.htm  

Ő volt az első újjászületett. A Biblia azt mondja, hogy Jézus az útnyitó. Mert mint az úttörők-
nél, elöl megy a csapatvezető, ahogy hívták az úttörő vezetőt, az kitiporja az utat, a tanító 
bácsi, vagy tanár bácsi, a gyerekek meg mennek utána. Tehát Jézus az útnyitó. Aztán azt is 
olvastuk itt, hogy Isten megbékélt az emberrel, mert ugye az Éden kerti bukás miatt az ember 
elkülönült Istentől. Elszakadt a szelleme Istentől, és az ember szellemi halottá vált. Nem volt 
élő szelleme. A megbékélés a kereszt és a véráldozat által jött létre. Ez kétezer éve történt. 
Menjünk tovább a Kolosse levél 2. fejezetéhez.  

Kolosse 2,12–15. 
12. Eltemettetvén Ővele együtt a keresztségben, akiben együtt fel is támadtatok az 

Isten erejébe vetett hit által, aki feltámasztotta Őt a halálból. 
13. És titeket, kik holtak valátok a bűnökben és a ti testeteknek körülmetéletlenségé-

ben, megelevenített együtt Ővele, megbocsátván minden bűnötöket, 
14. Azáltal, hogy eltörölte a parancsolatokban ellenünk szóló kézírást, amely elle-

nünkre volt nékünk, és azt eltette az útból, odaszegezvén azt a keresztfára; 
15. Lefegyverezvén a fejedelemségeket és a hatalmasságokat, azokat nyilvánosan 

megszégyenítette és mutogatta, győzelmet aratván felettük a keresztfa által.  
Van benne egy-két ismerős dolog már, ugye? Mert olvastuk ezt az Efézusi levélben is. De 

nem árt ezt többször átrágni, illetve többféle szemszögből megközelíteni. Az alap dolog az, 
hogy Isten szemében Jézussal együtt eltemettettünk, és vele együtt feltámasztattunk. Tehát, 
Isten úgy tekint ránk, emberekre, hogy Jézussal együtt meghaltunk, de föl is támadtunk, mert 
mi Jézus nyája vagyunk. Jézus a főpásztor. Mi pedig a bárányai. Tehát, mint említettem, 
szellemi halott az ember mindaddig, amíg el nem fogadja az Úr Jézust. Utána élővé válik az 
ember szelleme, amikor elfogadja az Úr Jézust. Azáltal elevenedik meg, hogy Isten Szelleme 
kerül ismét vissza az emberbe úgy, ahogy volt a teremtés elején.  

Ha nem lenne KRESZ, lehetne-e büntetni mondjuk a tilosban való áthajtást? Bizony, hogy 
nem. Nem lenne jogalapja. Amíg nem volt törvény, itt a mózesi törvényekre gondolok, a 
Tízparancsolatra, addig nem számíttatott be a bűn, így mondja a Biblia, mert nem volt mihez 
mérni. Szabad, nem szabad, helyes, nem helyes? Nagyon sok dolgot, ha vizsgálunk az 
Ószövetségben, figyelembe kell venni azt, hogy a törvény előtt történt-e, vagy a törvény után. 
Többek között olvastam az Ószövetségben, hogy abban az időben többnejűség volt. Elkáná-
nak volt két felesége, a Peninna, és Anna? (1Sámuel 1.) Erről egy kis tanítást olvastam, azt 
fejtegeti, hogy akkor, mivel a Biblia szerint Isten egy férfit és egy nőt rendelt egymásnak, 
hogyan lehetett akkor ott többnejűség? Most ugyan nem néztem az időben vissza, hogy ez 
mikori, mert ez nem olyan egyszerű. De ha ez a törvény előtt volt, akkor az nem volt bűn, 
mert nem volt rá szabály. Nagyon sok mindent így kell vizsgálni. Fölvetik ám az okoskodók, 
hogy na és akkor, ha csak Ádám volt, meg Éva volt, és azoknak a gyerekei, akkor hogyan 
szaporodtak tovább? Ugye? Nem tettek fel neked még ilyen kérdést? Mit tudtál rá válaszolni? 
Hát azt megkérdezzük a pásztortól. Ugye?  

Egyébként Ádám az olyan port jelent, ami a földből való por. Ezt jelenti Ádám. Porból 
teremtetett, tehát földből. Isten kiformálta, és utána belelehelte az szellemét. A Biblia az 
akkori időben többségében csak a férfiakat nevezi meg, a lány gyermekeket nem említi. Tehát 
sok fiú volt, és sok lány. Mire Isten azt mondta, hogy szaporodjatok és sokasodjatok, ezért ők 
egyrészt ennek az utasításnak vagy parancsnak engedve ezt megtették, és egymás között 
házasodtak, mert nem is volt rá más lehetőségük, mert különben kihalt volna az emberi faj. 
Tehát akik azt mondják, hogy kérem, már a kezdetek kezdetén vérfertőzés volt! – ez így nem 
nem helytálló, mert azok a szabályok és törvények sokkal később jöttek be, hogy „házinyúlra” 
nem lövünk. Ugye milyen érdekes dolgok jönnek elő ebből az Igéből, és a kijelentések által?  

Ott tartottunk, hogy a törvényig a bűn nem számíttatik be, amikor megjött a törvény – lett 
KRESZ –, akkor már lehetett büntetni a tilosban való áthajtást. De Isten a bűnt megbocsátotta, 
ugyanis az adóslevelet, ahogy itt olvastuk, eltörölte. Megnéztem az értelmező szótárban, hogy 
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mi az adóslevél? Az adóslevél a tartozásról szóló elismervény, azaz egy nyugta. A bűn zsoldja 
a halál. Az ember vétett, ha csak az eredendő bűnre gondolok, az is éppen elég, és az ördög 
ezt számon tartotta, hogy te bűnös vagy, és tartozol. Ez körülbelül olyan, mint amikor a bíró 
valakit elítél, mondjuk egy tyúkperben, tyúklopásért, és azt mondja, hogy fizessél ötezer 
forintot – most ilyen kis dolgokról beszélek. Igazából ezt nem a bíró fogja lerendezni, hanem 
inkább a büntetés-végrehajtásnak a dolga. Van a bíróság, aki az ítéletet hozza és a büntetést 
kiszabja, és van büntetés végrehajtás. A kettő dolga teljesen külön van. Tehát az adóslevelet, 
ami volt a mi adósságunk a bűn miatt, ezt eltörölte. Fölszegezte a keresztfára.  

A 12. versben olvashatunk arról, hogy feltámadtunk a Krisztussal, mégpedig az Isten 
erejébe vetett hit által. Hit által fogadtuk el az Úr Jézust, hinni kellett az Úr Jézusban, és a 
szánkkal megvallást tettünk róla. Ezt a hatalmas munkát az Atya végezte el. Ő tervezte el, és 
Ő végezte el. A 13. versben egyértelműen látszik, hogy nemcsak feltámasztott bennünket, 
hanem még pluszban eltörölte a bűneinket is. A régebbi bibliafordításokban azt olvassuk, 
hogy megbocsátotta. De azért a megbocsátani és az eltörölni szó között azért fajsúlyban van 
különbség. Az eltörlés az, hogy radír. Úgy, hogy nincs. Azt is mondja a Biblia, hogy Isten 
nem emlékezik meg a bűneinkről, mert Ő eltörölte, a feledés tengerébe vetette azokat. A ke-
resztények ott szoktak elkövetni hibát, amikor visszamennek a régmúltba, a régen elkövetett 
hibáikhoz, vétkeikhez. De Isten már régen megbocsátotta azokat! Akkor szoktam erre azt 
mondani, hogy a feledés tengerének a közepén van egy óriási nagy tábla. Tudjátok mi az? Mi 
van ráírva? Halászati tilalom! Nem kell kihalászni azt, amit Isten már eltörölt, és a feledés 
tengerébe dobott. Ha Isten nem emlékezik rá, akkor nekünk miért kellene?  

Menjünk tovább. Tehát Jézus halálakor a kereszten az adóslevelünk ki lett fizetve. Nem 
egy része, az összes. Az utolsó centig, az utolsó fillérig. Ha jön a füstös szarvú, és azt mondja, 
hogy te ezt csináltál, meg azt csináltál, meg tartozol, akkor mondjad neki: ki van fizetve az 
adóslevél! El van törölve. Nem hiszem, hogy manapság csinálnak még adóslevelet, nem 
tudom, nem értek ehhez, ez inkább jogi dolog. De régen egymás között, amikor lovat adtak-
vettek, meg gabonát adtak-vettek, akkor adóslevelet csináltak. Inkább a régi filmekben láttam 
ilyeneket. Lehet, hogy ma is létezik, csak más formában. Tehát az adóslevelünk ki van 
fizetve, mert úgy nem lehet, hogy ne legyen kifizetve, valakinek ki kellett fizetni. Az Atya azt 
akarta, hogy ne mi fizessük ki, hanem fizesse ki helyettünk valaki más. Az Atya ekkor eltö-
rölte a törvényszegéseinket. Nincs többé, ezért ne halásszunk a múltban! Az adóslevél ugyan-
is közénk állt, az Atya és az ember közé, az Ő teremtménye közé állt. Ez egy távolságot ékelt 
be a két személy közé. Ha valami ki van fizetve, akkor azt áthúzzák, érvénytelenítik. Ezt az 
érvénytelenített adóslevelet Jézus a keresztre felszegezte, ezt olvastuk az előbb.  

A 15. verset már korábban is olvastuk, hogy Jézus diadalmenetben az ellenséget pellen-
gérre vitte, a város közepére kiállította. Figyeljük meg a következőket: Isten volt az, aki meg-
alkotta a megváltás tervét, Isten volt az, aki Jézust feltámasztotta a halálból, Isten volt az, aki 
Jézusnak olyan nevet adott, amely minden név fölött való! Ezt a Filippi levélben olvassuk. 
Isten volt az, aki lefegyverezte a démonikus hadsereget, itt a 15-ös versben erről van szó. Bár, 
a feltámadást a sötétség erői ellenezték, mert ők Jézust a markukban akarták tartani. Ők abban 
a tudatban cipelték le a pokolba, halottként, hogy Jézus követte el azt a mérhetetlen sok bűnt, 
amit az Atya ráhelyezett, mert az emberiség összes bűne rajta volt. Körülbelül olyan ez, mint 
a trójai faló. Becipelték Jézust, de Ő a pokolban föltámadt, és szétcsapott közöttük. Tehát az 
adóslevél a tartozásról szóló elismervény, a halál pedig a bűnért járó büntetés, mert a bűn 
zsoldja a halál, ahogy mondja az Ige.  

Amikor Krisztus a világ bűneit elhordozta a kereszten, akkor a sátán igyekezett Őt hatal-
mában tartani. Biztos, hogy örültek, tapsoltak, hogy na, most a kezünkben van, na, most innen 
már soha, sehova többé nem mehet ki! Még egy dolog, ami jó az evangelizációhoz, hogy akik 
nem fogadják be Jézust, azok a pokolba kerülnek. De nem is a pokol a legszörnyűbb dolog, 
hanem utána, amikor az egész pokol a tüzes tóba vettetik. Az egész pokol, és akik benne 
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vannak. Tehát a halál ereje a sátáné volt. De Jézus, dicsőség Istennek, legyőzte kétezer éve, és 
elvette tőle a kulcsokat! Nézzük meg közben a Jelenések 1,18-at, mert az kimaradt. Annyira 
szaladunk. A kulcsokat Jézus az ördögtől elvette. A kulcsok most Jézusnál vannak. Ez az Ige 
a hatalomról szól.  

Jelenések 1,18. 
18. És az élő; pedig halott voltam, és ímé, élek örökkön örökké Ámen, és nálam van-

nak a pokolnak és a halálnak kulcsai.  
Azt mondja az Írás, hogy az élő, tehát ez maga Jézus, mert Ő maga élő volt, de halott lett, 

mert értünk meghalt. De föltámasztotta Isten, és nála vannak a pokolnak a kulcsai. Azt tud-
nunk kell, hogy a mennyországban nincs halál, nincs betegség, nincs fájdalom, nincs szegény-
ség. A fizikai halál az Éden kerti bűnbeesés után jött be a földre. Az ellenségtől van a halál. 
Vagy megfordítva a halál egy ellenség. Az ember ellensége. A Biblia azt mondja, hogy ez az 
utolsó ellenség, és ez Jézus lábai alá lett vetve. Erről már beszéltünk korábban, ízelítőként, 
hogy a hétéves távollétünk után, amikor visszajövünk az Úr Jézussal együtt, akkor mi leszünk 
a hadserege. Bátrak leszünk ám nagyon! Fölken bennünket az Úr Jézus. Ez nem fizikai csata, 
inkább szellemi. Lesz egy armageddoni csata, és ebben az Úr Jézus és csapata le fogja győzi 
az ellenséget, és akkor lesz bezárva a pokolba. Utána jön az ezer év Millennium, amikor az 
ördög láncon lesz. Jó lesz az ezer év alatt. Az ezer év végén egy picit el lesz engedve, de 
utána végleg a tüzes tóba vettetik, és teljesen vége. Ezt tudja a „füstös szarvú” is, ezért előtte 
fickándozik egy picikét még, amíg teheti, és amíg hagyják a keresztények, persze.  

Hústestben élünk most, és a hústestnek csak korlátozott hatalma van a halál felett. Elragad-
tatáskor viszont megkapjuk a megdicsőült testet, nem lehetünk végtelenségig hústestben, mert 
ez romlandó. Megkapjuk a megdicsőült testet, és ez a megdicsőült test nem lesz kísérthető. 
Azaz az már nem fog tudni megbetegedni. Ez egy nagyon jó hír, ugye? Halleluja! A megdi-
csőült test olyan, mint amilyen most Jézusnak van. Ő a mestere a zárt ajtókon való átkelésnek, 
illetve a szakértője, ahogy mondta Bill Kaiser. Tehát maradjunk itt a győzelemnél, hogy 
Krisztus megfosztotta a démoni erőket a hatalmuktól. A reggeli imába bele szoktam foglalni, 
hogy ördög, emlékeztetlek – mert tudom, hogy te feledékeny vagy –, emlékeztetlek, hogy 
Jézus a hatalmi székedtől megfosztott, ezért nincs erőd, hogy ellenünk gyere! Ez egy jó 
megvallás.  

Utána történt az a diadalmenet, amit korábban be is mutattam, emlékeztek még rá? Igen? 
Amikor nézünk régi történelmi filmeket, lovas filmeket, elmennek a csatába, és akkor 
általában az egyik győz. Ez így szokott történni. A csatából hazafelé hogyan mennek? Elöl 
megy a csapatkapitány, jól kihúzza a mellényét a lovon, utána jön az ő hadserege, a legvégén 
jönnek a hadifoglyok, meg a zsákmány. Ezt fordítsuk le keresztény nyelvre. Az Úr Jézus a 
csapatkapitány, van is egy ilyen ének. Jézus megy elöl, mi, a hadserege megyünk mögötte, mi 
is kihúzzuk magunkat, utánunk jön a legyőzött ellenség, és a hadizsákmány. Mert azt mondja 
az Ige, hogy az ördögtől a fegyverét elvette. Nincs fegyvere, csak a hazugsága, meg a 
megtévesztése. Így megyünk be a városba, és utána jött a kipellengérezés. A piactéren volt 
egy pellengér. A mai nyelvhasználatban is még használják, hogy na, jól kipellengérezték ezt 
az embert. Gyakorlatilag oda állították ki, vagy kötözték ki a legyőzött ellenséget, vagy a 
vezérét, és utána mutogattak rá, hogy na, nagyszájú, mégiscsak legyőztünk! Mert mi voltunk 
az erősebbek! Ezt jelenti a diadalmenet.  

Ezt a diadalmenetet az Úr Jézussal együtt nem árt sokszor magunkban föleleveníteni, és 
lejátszani, hogy mi ilyen csapatnak a tagjai vagyunk. A diadalmenet arra utal, hogy Krisztus 
az ellenség fölé emeltetett. Ez is az Atya munkája, mert az Atya jobbjára ültettetett velünk 
együtt, illetve mi is oda ültünk Jézussal együtt, mert Ő a Fej, mi a Test. Isten trónjának a 
hatalma Jézusé. De ezt a hatalmat átadta a Testnek, hogy az hajtsa végre. Sok esetben 
kudarcot szenvednek a keresztények, mert csak részlegesen van megértésük. Azt általában 
értik, hogy Jézus a Fej, amit nem értenek kellőképpen az, hogy a Testtől függ a Fej tervének a 
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végrehajtása. Rajtunk, gyülekezeti tagokon múlik az, hogy Isten terve, az Úr Jézus terve, a Fej 
terve megvalósul-e? Például, amint említettem az alkalom elején, az üdvösség. Isten akarata 
az, hogy minden ember üdvözüljön. Az emberek maguktól nem nagyon fognak, valamit el 
kell juttatni hozzájuk. Vagy személyesen magunkat, és beszélgetnünk velük, vagy szórjuk az 
evangelizációs anyagot valamilyen formában. Egy biztos, hogy mi a hatalom királyi székén 
Krisztussal együtt ülünk a trónon, és Jézus a hatalmat a Testen keresztül, rajtunk keresztül 
tudja működtetni.  

A Máté 18,18-hoz lapozzunk el, itt van az oldás és kötés imája. Ez is a hatalom gyakorlá-
sának az egyik imája, mondhatjuk így is.  

Máté 18,18. 
18. Bizony mondom néktek: Amit megköttök a földön, a mennyben is kötve lészen; és 

amit megoldotok a földön, a mennyben is oldva lészen.  
Mit jelent ez? Hogy értsük is, miről beszélünk. Ezt nevezik oldás-kötés imájának, mert az 

van benne, hogy amit megoldunk a földön, a mennyben is oldva lesz, amit megkötünk a 
földön, a mennyben is kötve lesz. Ez az Ige jelenti Jézus hatalmának a gyakorlását itt a föl-
dön. A menny minden ereje mögénk fog állni, a menny mindabban fog támogatni bennünket, 
amit mi megtiltunk, vagy megoldunk, amit elutasítunk, vagy megengedünk. Meg fogom ezt 
világítani, hogy érthetőbb legyen. Imában már hallottátok bizonyára, hogy a názáreti Jézus 
Krisztus nevében, ördög, megkötjük a munkádat! Tehát amikor azt mondjuk, hogy a názáreti 
Jézus Krisztus nevében megkötjük a munkádat, megtiltjuk a munkádat, akkor ez a kötés. Az 
oldás pedig azt, hogy Jézus nevében kiárasztjuk a kenetet, Jézus nevében kiküldjük a szolgáló 
angyalokat, hogy munkálkodjanak ezen a területen, illetve, hogy ez az emberke, vagy amiért 
imádkozunk, talpra álljon, helyreálljon. A gonosz munkáit leállítjuk, a menny erőforrásait 
pedig kiküldjük, kiárasztjuk. Ez az oldás és kötés. Azt hiszem, így már dereng, ugye? A rossz 
nem kell, azt mondjuk, hogy stop! A jó meg kell, az zöld utat kap.  

Nagyon sokan nem ismerik az imafajtákat, pedig van belőlük jócskán, szám szerint több 
mint tíz. Van erről egy szép könyvünk: „Amit tudni kell az imádságról”. Az imafajtákról szól. 
Ez az oldás és kötés imája például. Sok keresztény semmit nem tesz. Mi történik ővelük? 
Sodródnak az életben. Ez olyan, mint a Balatonra beevez valaki, és eltörik az evezőlapátja, és 
amerre viszi a víz, a hullám, ahogyan a szél fúj. Ez nem jó. Ahhoz, hogy megállítsuk a gonosz 
munkáját, azt kell mondani, hogy stop! Ne tovább! Itt van vége! Én is mondtam már ma. Itt 
van vége. Egyszer Pesten hallottam azt, úgy szólt, hogy ez így nem mehet tovább! Tehát 
hirdesd ki, hogy ez így nem mehet tovább! Nem jó dologra értendő persze, hanem rossz 
dolgokra, amit meg akarsz állítani, hogy ez így nem mehet tovább, megállítom ezt a folya-
matot! Megtiltom ezt a folyamatot! Nagyon sok szóval, és kifejezéssel lehet illetni ezt a 
kötést, de a lényeg az, hogy a rossznak álljt parancsolunk. Halleluja! A jót, elindítjuk, vagy 
beszólítjuk.  

Nem tudom, hogy itt nálatok osztottunk-e olyan imádságot, hogy pénz, hozzánk jössz! 
Emlékeztek rá? Azt tanítja Kenneth Hagin, hogy ne imádkozz a pénzért. Azt mondta neki az 
Úr: Ne imádkozz a pénzért, hanem szólítsd be a pénzt, hogy pénz, hozzám jössz! Ezen most 
jót derülünk, de komolyan kell venni. Ahányszor ezt te kimondod hittel és hatalommal, hogy 
pénz, hozzám jössz, a szent vér alatt, és a szolgáló angyalok segítségével, akkor gyakorlatilag, 
ebben is benne van az oldás-kötés. Mert ha azt mondom, hogy a szent vér alatt van, akkor 
gyakorlatilag azt mondom, hogy ördög, ehhez nem nyúlhatsz! Nem állíthatod meg, nem terel-
heted el másfelé, nem lophatod meg, mert a szent vér alatt van! Utána megköszönöm, a szol-
gáló angyalok pedig behozzák. Minél többet valljuk azt meg, hogy pénz, hozzám jössz, pénz 
hozzám sietsz a Jézus nevében, annál jobban gyorsítjuk fel ezt a folyamatot.  

Nagyon fontosak a megvallásaink. Szintén itt van benne, hogy ima nélkül is működnek a 
megvallások. Egy dologért lehet imádkozni, és egy dolog felett lehet megvallásokat mondani. 
Pénz, hozzám jössz, ez egy megvallás, nem egy ima. Nagyon fontosak a megvallásaink, és 



KSZE Békevár szolgálat — Szeretettel várunk egy látogatásra a főoldalunkon: www.bekevar-portal.hu  

6/10 — Bor Ferenc — Bibliahű tanítások: http://bekevar.fw.hu/sagvar-hang.htm  

erről is van valahol anyagunk, mert itt már összeírtam annyi mindent. Én is ilyen sajtcédulára 
jegyzeteltem, még ha lesz időnk, akkor beszélünk róla.  

Tegyünk különbséget, hogy mi az imádság, és mi a megvallás. Hogy egyértelmű legyen 
mindenki számára. A megvallás az, amikor én hitben valamit kijelentek, hogy nem kapom el 
az influenzát. Ezt mondta Hagin is, és nem kapta el. John Graham Lake a pestis járvány 
idején, az 1900-as évek elején Afrikában szolgált, és nem kapta el a halálos betegséget. Erről 
beszélt Bill Kaiser Orosházán. Az történt ugyanis, hogy orvos volt, Isten elhívásának engedel-
meskedett, ezért elment szolgálni Afrikába. Jött egy pestis járvány, és abban az időben ez 
mondhatni végzetes volt. Nem volt rá orvosilag megfelelő gyógyszer. Aztán ő ott segített a 
betegek között, neki megvolt a hite, hogy nem betegszik meg, nem kapja el. Körülbelül ilyen 
hozzáállása volt a Teréz anyának is. Ő is nagyon sok beteg között ott volt, és ő sem kapta el. 
Megjött Angliából a hajó, és az orvosok, a tudósok, a kutatók fölkérették a hajóra John 
Graham Laket. Kérdezték tőle, hogy védőfelszerelés nélkül hogyan élte ezt túl? Én szívesen 
asszisztálnék egy kísérletben, és ha elvégzik, akkor be fogom bizonyítani – válaszolta. Az 
elhunytak váladékából vett mintát, mert a tüdőt támadja meg ez a betegség, ha jól tudom, 
megnézték mikroszkóp alatt, ott még éltek a kórokozók. Utána, azt mondta John Graham 
Lake, hogy tegyék a tenyeremre ezt a váladékot, és most nézzék meg a mikroszkóp alatt. 
Most nézzék meg! Mindegyik földobta a bakancsot, elhaltak. Tudjátok miért? Itt az Ige hoz-
zá! A Róma 8,2 alapján ti is megállhattok az influenza ellen (meg vírus ellen). 

Róma 8,2. 
2. Mert a Jézus Krisztusban való élet szellemének törvénye megszabadított engem a 

bűn és a halál törvényétől.  
John G. Lake komolyan vette ezt az Igét. A gyakorlatba ültette és alkalmazta, mert Isten 

Igéje igazság, ugye? Így kell hozzáállnunk. Mert a Jézus Krisztusban való élet szellemének 
törvénye megszabadított engem. Mitől? A bűn és a halál törvényétől. Ebben el kellene 
mélyednünk mindannyiunknak, ezért mondjuk el együtt: Mert a Jézus Krisztusban való élet 
szellemének törvénye megszabadított engem a bűn és a halál törvényétől! Én megváltott 
vagyok. Én szabad vagyok, mert Krisztus sebeivel gyógyulást nyertem. Ámen.  

Hagint megkérdezték, amikor nátha tünetei jelentkeztek nála, hogy: Náthás vagy? Azt 
mondta: Nem! Csak az ördög próbálja rám helyezni! – és egy órán belül elmúlt a nátha. Nem 
fogadta el. Tudod, amikor a postás hozza a csomagot, aláírod, vagy nem írod alá? Tünetek 
jöhetnek, de azt mondod, ez nem az enyém.  

Nem tisztáztuk még, hogy mi a megvallás. Ez egy megvallás volt, amit most elmondtunk, 
egy Igei megvallás. A bizonyság pedig az, hogy az Úr Jézusnak mi köszönhető, mit végzett el 
az életünkben. Például egy gyógyulást, egy házasság helyreállítást, egy anyagi áttörést és 
áldást? Tehát a kettő között van különbség, és én ezt így használom, hogy pontos legyen. A 
megvallás az, amikor a szavaimat elvetem. Találkoztunk olyan keresztényekkel, hogy amikor 
imádkozásra jönnek, akkor valaki nem hozza az imakönyvét. Az még csak hagyján, hogy nem 
hozza, mert össze is lehet ülni és kettőnek is lehet elmondani egy imakönyvből, de nem is 
imádkozik mondván, hogy én jobban szeretem hallgatni. Kétségtelen, fontos hallgatni, fontos 
nézni, de el is kell vetni az Igét. Ebben kell az illetőnek növekednie, hogy amíg ő ezt nem veti 
el, addig nem lesz, ami kikeljen. Amíg nem vetjük el a magot, nincs, amin munkálkodjon 
Isten. Valamit Isten kezébe kell adni, hogy azon munkálkodni tudjon, amikor imádkozunk az 
országért, a gyülekezetért, a különböző dolgokért. Vannak, akik nem tesznek semmit, hanem 
azt szokták mondani, hogy ami jön, az jön. Ez nagyon hétköznapi mondás és ismerős, a világi 
ember ennyit tud – ami jön, az jön. Ezzel gyakorlatilag ajtót nyitnak az ellenségnek.  

Az egyik vasárnapi tanítás éppen arról szólt, hogy meg tudjuk változtatni a jövőnket, 
magyarul ez a lényege. Hogyan tudjuk megváltoztatni? A megvallásaink által. Azt mondta a 
vezető pásztorunk, hogy az egyik fia kis növésű volt, megvallásában megváltoztatta a jövőt és 
elkezdte azt vallani, hogy ő milyen magas lett és úgy elindult a növekedése, minta a rakéta. A 
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szavainkkal ezt meg tudjuk tenni. Ezek megvallások, és ezért fontosak a megvallásaink, lehet 
napközben is mondani imakönyv nélkül. Én győztes vagyok! Vagy kitűzöl valami célt, hogy – 
igen, gazdag vagyok. A gyerekeinkre, unokáinkra ki lehet tűzni egy célt és azt kimondani. 
Ezek a szellemi világban elvetett szavak, ezek is magok. Gyökeret fognak ereszteni és ki 
fognak kelni, s akkor nem fogsz már sodródni, mert nem jó a sodródás.  

Addig semmi nem fog történni, amíg az ember meg nem teszi az első lépést, mert a 
hatalom a kezünkben van. A korábbi tanításokban is volt arról szó, amikor Haginnek azt 
mondta az Úr: Ha te nem tettél volna semmit, akkor én sem tehettem volna! Mivel Hagin azt 
mondta annak a kis szőrös majomnak (démonnak), hogy ne füstölögj, és ne rikácsolj! Így a 
menny hatalma ott volt Hagin mögött, és megszűnt ez a zavaró tevékenység. Az első lépést 
nekünk kell megtenni. Állj ellen az ördögnek, többek között. Itt van az oldás-kötés, amit most 
olvastunk. Megtiltom a munkádat, ördög!  

Van egy jó tízperces anyag a 700-as klub adásából, ezt ajánlom figyelmetekbe! Az embe-
rek nem is tudják, hogy milyen veszélyes dologgal játszanak, amikor okkult tevékenységet 
végeznek, bár játékboltban kapható. A másik pedig a halloween. A két történet egymással 
összefügg. Történt, hogy egy család megnézett valamilyen filmet, és utána a gyerekeknek 
vettek egy bizonyos táblát. Van egy tábla betűkkel és van egy kis valami, ami csúszkál rajta. 
Ezt megfogta a két lány és mondták, hogy apa, ezt nem is mi mozgatjuk, hanem a démonok! – 
és akkor kiadta a betűket, és a betűkből kiállt egy szó és egy mondat. Amikor a papa meglátta, 
mondta, hogy ezt többet nem csináljuk, és elvette tőlük, de aztán megtalálták és folytatták. A 
végén sok év múlva azt adta ki a démon, hogy megöllek, akkor megijedt a lány. Utána a 
műsorvezető, Pat Robertson hozzáfűzi, hogy bizony ez milyen veszélyes dolog, mert démoni 
erőket mozgat. Az asztaltáncoltatáshoz hasonló. Beszéltem olyannal, aki nem hitt benne, de 
amikor leültek az asztalhoz és megjelent az erő (persze nem mindegy, hogy milyen erő és 
honnan származó erő, hanem a sötét erő), akkor valóban az asztal elkezdett táncolni és 
kopogtatni, meg mindent csinált, amit akartak. Működik a sötétség ereje is, a kérdés az, minek 
nyitjuk meg magunkat.  

Folytatva, a halloween ünnep az ördög imádata. Bizony találkozni olyannal, ahol úgy is ki 
lehet rakni egy dekorációt, hogy az csak dekoráció legyen, de úgy is ki lehet rakni, hogy hisz 
benne. Egyik ismerősöm, aki így ki töklámpázza magát, egyszerűen olyan gonoszul bánik a 
szomszédokkal! Itt ugrott be az a világosság, hogy ez ettől van, mert megnyitja magát az el-
lenségnek. Na, eltértünk megint egy kicsit, de ez nagyon érdekes.  

Tehát nekünk kell megtenni az első lépést. Sok esetben a hívő Istenre vár, de Isten meg 
ránk vár ahhoz, hogy megtegyük az első lépést. Éppen ma imádkoztunk azért a töklámpásos 
asszonykáért, hogy megtiltjuk az ördög munkálkodását fölötte, a Jézus nevében. Megtiltottuk! 
Használtuk az oldás-kötést és a hatalmunkat. A mi szemünkben annyira kimagaslik, kirí, hogy 
az átlagosnál mennyivel gonoszabb a viselkedése. Most figyeljetek, nagyon érdekes. Kenneth 
Hagin egyszer imádkozott valamelyik családtagjáért, aki már közel volt a halálhoz. Kérte az 
Urat, hogy hosszabbítsa meg az életét. Mit mondott az Úr? Megteszem, mert kérted. Itt van 
megint ez az oldás-kötés, és a hatalom gyakorlásának a kombinációja, mert először nekünk 
kell lépni. Mivel Hagin lépett, kért, azt mondta az Úr, hogy megadom. Ezt tudjuk mi is hasz-
nálni mindannyian. Higgyétek el, hogy Isten többet szeretne tenni értünk, az Ő gyermekeiért, 
mint bármelyik földi apa, vagy földi szülő, ha hagynánk. Sok esetben nem hagyjuk, illetve 
nem teszünk semmi lépést, nem is kérünk. Márpedig az Ige azt mondja, hogy aki kér, az kap. 
Isten nem egy kényúr, nem arra vár, hogy a karikás ostorral odacsördítsen egyet, ha valaki bal 
lábbal kelt fel, és nem jobb lábbal. Most énekeltük, hogy Isten jó! Az egy más kérdés, hogy 
Istennek is vannak intései, ahogy a gyerekeket mi is intjük néha, amikor szükséges. Ha a 
keresztények a hatalom gyakorlását nem kellőképpen ismerik és nem működtetik, akkor 
gyakorlatilag Isten tervének a végrehajtása akadályba ütközik. A megoldás itt van lent a földön. 



KSZE Békevár szolgálat — Szeretettel várunk egy látogatásra a főoldalunkon: www.bekevar-portal.hu  

8/10 — Bor Ferenc — Bibliahű tanítások: http://bekevar.fw.hu/sagvar-hang.htm  

Az akadály az, hogy a hívők nem ismerték fel, hogy a felmagasztaltatott Úr Jézussal ülünk 
együtt a hatalom helyén. Egy Test vagyunk Ővele. Egy a hatalmunk, csak használnunk kell.  

Mi a mi szerepünk ebben? Az, hogy hitben együtt kell működni az Úrral. Együttműködés. 
Ennek a megértésében az Ige mindenek feletti fontossággal bír. Ahogy az Ige mondja, hogy 
Istent helyezzük az első helyre a keresztény életünkben, az Ige legyen az első. Persze a Szent 
Szellemről sem szabad megfeledkezni, de az Ige legyen az első, és utána a Szent Szellem. Sok 
esetben, a Szent Szellemre is kell figyelni, de azt is tudni kell, hogy a kettő nem tér el 
egymástól. Soha nem ütközik a kettő. Ha valaki hall valamit a szellemi füleivel, s ha az a 
Szent Szellemtől van, akkor nem ellentétes az Igével. Ha ellentéteset hall, mint történt egyszer 
a szántódpusztai kápolnánál. Egy évben egyszer van ott mise, az egyik helyi gyülekezeti 
barika határozott hangon hallotta, hogy menj és öld meg a papot! Kiverte a víz. De nem tette 
meg, mert felismerte az ördög hangját. Csak azt akartam bemutatni ezzel, hogy az Ige és a 
Szent Szellem nem tér el egymástól. Megegyezik a kettő. Ha az első helyen van az Ige, 
másodikon a Szent Szellem, akkor biztonságban vagyunk.  

Azt is tudjuk, hogy Isten Igéje (Szentírás) a Szent Szellem által született, a Szent Szellem 
által íródott. Ki írta a Bibliát? A Szent Szellem írta az akkori szentek által. Tollbamondás volt 
ez, mint az iskolában. Az alsó tagozatban még volt ilyen, hogy tollbamondás. Így készült a 
Biblia, Isten diktálta. Hálát adunk Istennek ezért a sok magért, ami itt van az asztalon. A 
Szent Szellem írta, de mivel a Szent Szellem nem tud írni, ezért lediktálta. Mivel a Szent 
Szellem írta a Bibliát, ezért azok nem is tudják megérteni, akikben nincs benne a Szent 
Szellem. Ti is tapasztaltátok már velünk együtt, hogy miután újjászülettünk, betöltekeztünk 
Szent Szellemmel, elkezdtük megérteni az Igét. Nem csak a saját gyülekezetünkben, hanem 
ha a tévében vannak istentiszteletek, hát értem, hogy mit mond, de addig nem értettem. 
Erősen bólogattok. Az értelmünkkel soha nem fogjuk megérteni a Bibliát. A szívünkkel, a 
szellemünkben kell megérteni, pontosabban a szellemünkben kell kijelentést kapni. Az pedig 
itt van bent, és a Szent Szellem is. A szívünk a belső emberünk.  

Amíg mi azt mondjuk, hogy itt van a Biblia, és ebben van Isten Igéje, a görögben erre két 
szó van, a Logosz és a Rhéma. A Logosz az írott Ige, ez itt a több száz oldalon, ami a kezem-
ben van. A Rhéma pedig, amiből Isten kijelentést ad. És fölkapcsolódik a villany, hogy hoppá, 
tényleg, ez az, ezt jelenti! Megnyílott! Ez a Rhéma, mert az a kijelentett Ige, a szívünkbe 
íródott Ige. Ezt napközben is jól lehet gyakorolni az Úrral, nagyon jó hely a fürdőszoba 
például, legalábbis nekem. Lényeg az, hogy szükségünk van a kijelentett Igére, ezért már az 
első tanításban is volt, hogy imádkozzuk mindenki felett, magunk felett, a családunk felett, a 
gyülekezet felett, és árasszuk ki a kijelentés és a bölcsesség szellemét, mert ez által kapnak az 
emberek megértést. Szellemi megértést, nem értelmit. Fontos az értelmünknek a megújítása, 
mert a Róma 12,2 azt mondja, hogy újítsátok meg a ti elméteket. Tehát ne a világ szerint gon-
dolkodjatok, mert elég sok évig táplált már a világ, hanem Jézushoz hasonlóan kezdjünk 
gondolkodni. Úgyhogy szükségünk van a kijelentett Igére, a Rhémára. 

 
Gyöngyszemek: A Szent Szellem felhívta a figyelmemet és én is továbbadom nektek. 

Történt egy eset és tanuljunk belőle. Az egyik gyülekezetbe járt egy anyuka meg a lánya, 
aztán az anyuka elmaradt, és az egyik bárányka, aki nem helyben lakik, de kinyomozta, hogy 
hol él és elment hozzájuk. Gondolom, hogy számon kérte, hogy miért nem jössz 
gyülekezetbe? Jó szándékkal persze, de az eredmény az lett, hogy még a lánya is elmaradt. 
Tehát igazából, hogy valaki jár-e gyülekezetbe vagy sem, az rá tartozik és az Úrra. Ha 
foglalkoztat a kérdés, hogy elmaradt, és fel akarod hívni, meg akarod keresni, akkor ezt olyan 
óvatossággal tedd, hogy először megkérdezed: Jól vagytok-e? Minden rendben van? Mert 
van, akiket az tart vissza, hogy visszajöjjön egy hosszabb kimaradás után, hogy megkérdezik, 
hol voltál, s akkor mit mondjon? Akkor van egy kis bűntudat, egy kis ez, egy kis az. Tehát 
nem ránk tartozik, hogy hol voltál, csak az, hogy nagyon hiányzol, puszilunk, vagy jól vagy-e, 



KSZE Békevár szolgálat — Szeretettel várunk egy látogatásra a főoldalunkon: www.bekevar-portal.hu  

9/10 — Bor Ferenc — Bibliahű tanítások: http://bekevar.fw.hu/sagvar-hang.htm  

vagy segíthetünk-e valamiben? Tehát valami elterelő hadművelettel lehet megközelíteni, mert 
az semmiképpen nem szerencsés, ha ráadásul még a családtagok is elmaradnak, kimaradnak. 
És akkor félre is értik. 

A gyülekezeti Testben a sértődések mindenhol jelen vannak, az ördögnek az egyik jellem-
zője az, hogy kirángasson a helyünkről. Azt mondja az Ige az 1Korinthus 13,5-ben, hogy az 
isteni fajta szeretet nem sértődékeny. Ha valaki megsértődik, akkor már nem szeretetben jár. 
Tehát akkor az illető nem szeretetben jár, ha megsértődött. Márpedig az Úr Jézus azt mondta a 
János 13,34-ben, hogy új parancsolatot adok néktek, hogy egymást szeressétek, és ez az isteni 
fajta szeretetre vonatkozik, nem az emberi fajta szeretetre. Mert kétfajta szeretet van, az 
emberi fajta szeretet és az isteni fajta szeretet. A kettő között nagyon nagy különbség van. Az 
emberi szeretet, az olyan, mint amikor a csokitortát kirakod az asztalra és rásüt a nap, lefolyik. 
Az emberi szeretet az egyik pillanatból a másikba átcsaphat gyűlöletbe.  

Az isteni fajta szeretet nem, és ott vannak a jellemzői az 1Korinthus 13-ban. Vagy néha 
rádióban hallani a szeretet himnuszát. A Galata levél azt írja, hogy a szeretet által munkálko-
dik a hit. Ha valaki megsértődik, akkor ő nem szeretetben jár. Ha nem szeretetben jár, akkor 
nem működik a hite. Ha nem működik a hite, akkor nem tudja megtartani az egészségét, a 
pénzét, és a boldogságát. Ugye, milyen súlyos kihatása van csak egy kis sértődésnek? De ide 
vehetjük a neheztelést is, mert az a sértődésnek egy változata. Krisztus Testében ezek jellem-
zőek, ezért kell szólni, hogy ilyen hibába ne essünk! Jézus azt mondja, hogy hallják az én 
szómat! Hallják az én szómat! És amikor a pásztorok szólnak, akkor gyakorlatilag az Úr Jézus 
szól, az ő hangjukon keresztül. Sokszor mégis olykor azt hallom vissza, hogy mit is mondtál, 
pásztor? Hát igaz, hogy én mondtam, de hiszem, hogy nem magamtól mondtam. ☺  

Felhívott egy szent egy másik településről és egy pár mondatot felolvasott, hogy az helyes-
e? Úgy kezdődött, hogy a halott gyülekezetek… Pont itt volt szó róla, még a 700-as klubban 
is volt róla szó. Tehát a többségük nincs újjászületve és nincs Szent Szellemmel betöltekezve. 
Ez nem zárja ki azt, hogy nincs közöttük újjászületett és Szent Szellemmel teljes, de a 
nagyobb többség nem, és ezért nem tudnak működni a szellemi ajándékok. Vagy visszafogják 
és visszatartják, és nem mozdulnak a Szent Szellemmel együtt. A lényeg az, hogy érkezett a 
közelünkbe, egy kis településre egy új pap. 27 éves, nagyon elegáns, és most a Krisztus 
Szeretete Egyház gyülekezetéből a nagymamák elmaradtak, mert mennek „udvarolni” a 
plébános úrnak, nagyon tetszik nekik. Azt mondják, hogy ott is ugyanezt prédikálják. Erre a 
pásztoruk azt mondta nekik, hogy ha ugyanazt szólnák, akkor lennének gyógyulások ott is. 
Tehát mégis van különbség a kettő között, mert ahol az Igét szólják, az Evangélium hirde-
tésének a következménye a gyógyulás. Ahol nincs gyógyulás, ott nem az Evangéliumot hirde-
tik. A testvérünk úgy fogalmazta meg ezt, hogy értelmi tudással tanítanak és nem a szellemi 
tudással. Kétféle tudás van, az egyik, amit az iskolában magunkba szedünk, az kívülről jön 
befelé. A másik tudás, amire a kereszténynek szüksége van, a kijelentett tudás, ami belülről 
jön kifelé, mert a Szent Szellem ott van a bensőnkben, és Ő adja a kijelentett tudást. Nem az 
egyházak ellen szólok, csak a világosságot szeretném megosztani veletek.  

Van egy ismerősünk, újjászületett a menyével együtt. Egy darabig párhuzamosan jártak 
gyülekezetbe és templomba is. De aztán mind jobban a gyülekezet felé billent a mérleg és az 
utolsó pontot az i-re a következő esemény tette fel. A mami elment gyónni és két dolog volt a 
listáján, füllentett, meg még valami ilyen enyhe dolog. Azt mondta a túloldalon a pap, hogy a 
többi hol van? A mami csípőre tette a kezét és azt mondta, hogy mi az, hogy a többi hol van? 
Az 1János 1,9 alapján Jézus vére eltörölte a bűneimet! – és elkezdett neki prédikálni és le-
lépett, azóta sem ment vissza. 

A másik történet az egyik pásztorunk kislányával kapcsolatos. Az iskolában nincs más, 
mint hittan. A kislány akart hittanos lenni, anyukája megengedte, hogy járjon. A hitoktató 
mindig csodálkozott, hogy ő mennyit tud, merthogy gyülekezetbe járó kislány volt. Az egyik 
ünnep előtt azt látja az anyuka, hogy a kislány magába van zuhanva, pityereg, forgatja a 
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papírját. Megkérdezte tőle, hogy mi a baj, kislányom? Hát én csak ennyit tudtam összeírni a 
bűneim közül és több nem jut eszembe! Lelkileg ez megviselte. Aztán a papírt széttépték és 
mondták, hogy itt ennek vége, mert ha bárki egy elkövetett vétek, mulasztás miatt odamegy az 
Úr Jézushoz az 1János 1,9 alapján, akkor azonnal eltörli azt is. Úgyhogy ilyen nincs. Aztán a 
kislány megnyugodott. 

Értékelni! A keresztények egy része értékeli azt, hogy van egy teljes evangéliumi gyüleke-
zet a településén. Másik része még nem képes értékelni, márpedig szavakban nem kifejezhető, 
hogy milyen kincs az. Mi is többetekkel együtt (15 km-re) Siófokon kezdtünk, mert akkor 
csak az volt. Hálát adunk Istennek, hogy volt! Utána nyílott először Tabon. Szántódról bejár-
tunk Siófokra tizenvalahányan, és akkor megkérdeztük, hogy nálunk nem lehetne gyülekezet? 
1998 februárjában elindult a szántódi gyülekezet, és utána sorra nyíltak a többiek. Akik 
gyülekezeti vének, öreg rókák, azok hűséggel kitartottak és kitartanak, mert értékelik Istennek 
azt a munkáját, a kereszten elvégzett munkát, és ami a gyülekezetben történik. A növekedést, 
tanítást, az egységet, hadd ne soroljam végig az egészet. A súlyának megfelelően kellene 
értékelni minden kereszténynek azt, hogy van a falujában egy gyülekezet, és nem kell elmenni 
messzire, mert van, akinek 50-60 km-re van a legközelebbi gyülekezet. Ha visszagondolnánk, 
hogy mi lenne, ha nem lenne, vagy nem lett volna itt… Lehet, hogy itt se lennénk, vagy 
kutathatnánk még mindig, vagy nem is tudom. Lényeg az, hogy adjunk hálát Istennek, hogy 
megismertük az igazságot! 

Van egy búcsújáró hely Somogy megyében, elég híres. Az egyik pásztortársunk elment, az 
volt a szívén, hogy ott egy gyülekezet nyíljon, világosság legyen arra is. Nem volt a környé-
ken gyülekezet. Nagy számmal jöttek, főképpen a nagymamák, de aztán megtudta a plébános 
úr, hogy hova járnak, és akkor a misén kikaptak, hogy aki odajár, annak az unokája nem lesz 
megkeresztelve, a hozzátartozók nem lesznek eltemetve és így tovább. Így lemorzsolódtak az 
emberek és megszűnt a gyülekezet. A lényeg az, amire ki akartam lyukadni, hogy az egyhá-
zunkban is van bababemutató, esküvő, sőt még volt jubileumi házasságkötés is, és temetés is 
van. Tehát minden olyan szertartás fellelhető, amire szükség van. És mindezek ingyenesen! 

Együttérző! A Bibliában is benne van, hogy legyetek együttérzők! Hogyan tudunk együtt-
érzők lenni? Úgy, hogy beleképzelem magamat annak a másiknak a helyzetébe. Ez a legjobb 
módja annak, hogy együttérző legyek, és akkor fogom látni az ő helyzetét jobban, ha nem is 
teljesen. Annak megfelelően tudok segíteni, annak megfelelően tudok imádkozni vagy egyéb 
támogatásban részesíteni.  

Egyszer megkérdezte valaki, hogy miért viszem haza autóval ezt a bárányt is, meg azt is? 
Azért, mert ennyien férnek be az autóba! – feleltem. De tudnának gyalogolni is! – mondja a 
kérdező. Nekem ez egy vetés – mondtam. Vetés? Milyen vetés? Eszembe jutott, hogy a 
vezető pásztorunk mondta egyszer régebben, hogy megkérdezte tőle egy külföldi, hogy hol 
találja ezt és ezt a címet. Autóba pattant és elvezette őket oda. Azt mondta, hogy ez egy vetés, 
mert ha majd én leszek ilyen helyzetben, akkor nekem is segítenek. Tehát a vetés nem csak a 
kézzelfogható dolgoknak az átadása, elajándékozása, hanem a jó cselekedetek is vetések 
gyakorlatilag. Egy jó szó is lehet egy vetés. 

Benny Hinnről van egy rövid videó valahol a neten, hogy a kenet alatt nem tudott megállni 
a talpán, felhúzták, megint eldőlt. Egyszerűen nem is tudott talpra állni, olyan hatalmas kenet 
volt rajta, olyan hatalmas volt az Úr jelenléte. Egyébként Benny Hinnt úgy képzeljétek el, 
mint egy rongybabát, akkora kenetben volt. 

Gyógyító kenet van, lábszár, lábujjak, csont, a fej területén, a fog is beletartozik. Akkor azt 
mondjuk, hogy most ennek a tünetnek itt a vége! 

Köszönjük, Úr Jézus, a munkálkodásodat, köszönjük a jelenlétedet, köszönjük a mai 
alkalmat. Megáldjuk a vetéseiteket és bőséges aratást rendelünk melléjük! Ámen.  

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


