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BIBLIAI GYARAPODÁS – 3. A gyarapodás áldás 
 Bor Ferenc élőben elhangzott tanításának nyers szövege 

KSZE Békevár szolgálat, 2021. augusztus 23. 
 
Dicsőség Neked, drága mennyei Atyám! Köszönjük, drága Úr Jézus, a Te jelenlétedet! 

Köszönjük, hogy a Te áldozatod által lehetünk mi közösségben Veled! Hálát adunk, drága 
mennyei Atyánk, a Szent Szellemedért. A Szent Szellem jelenlétéért, a munkálkodásáért, az Ő 
erejéért, és hisszük, hogy a mai napon is szabadulások, gyógyulások, áttörések, megértések 
születnek. Kijelentések a Jézus Krisztus szent nevében. Köszönjük, Atyám, a következő 
szintet, ahová Te felemelsz bennünket. Téged magasztalunk, Téged dicsérünk. Köszönjük a 
gyógyítások ajándékait, hogy máris működnek. Hálát adunk, Uram, a Te jelenlétedért, a Te 
érintésedért, és köszönjük a kereszten bevégzett munkát! Köszönjük a győzedelmes nevet, 
amit nekünk adtál! Hálát adunk, hogy az ellenséget a talpunk alá helyezted, örökre. Dicsérünk 
és magasztalunk Téged, Uram. Áldjuk a szent nevedet, és így járulunk a Te szent színed elé! 
A gyülekezet minden tagját, a hozzátartozókat szent épségben, mennyei bővölködésben 
állítjuk a trón elé, az Úr Jézus Krisztus szent nevében.  

Köszönjük, Uram, hogy Te látást adsz mindannyiunknak arról, hogy Krisztusban milyen 
megváltást kaptunk, mit végzett el a Krisztus Urunk értünk, helyettünk a kereszten a meg-
váltás során. Köszönjük, Uram, a növekedést, amit Te adsz! A feltámadt Úr Jézus Krisztus 
nevében ellene megyünk a gonosz minden munkájának, megkötjük, lerontjuk a gonosz 
terveket, a gonosz utakat, a Jézus nevében. És megkötjük a gonosz szellemeket az életetek 
felett, és a lángpallosos angyalokat rendeljük ki a portátok védelmére, a Jézus nevében. És az 
ellenség, a tolvaj nem lépheti át a ti felségterületeteket, és minden gonosz munka lerontatik a 
Jézus nevében. Megvalljuk, hogy mi győztessé, szabaddá és áldottá tétettünk Krisztusban. 
Gyógyulást, gyarapodást nyertünk a szent sebek által, és soha nem vallunk kudarcot 
semmilyen szinten sem, mert a Nagyobb lakik bennünk, aki győzelemre visz. Ámen. 

Köszöntsd a szomszédodat, és emlékeztesd a gyarapodás képeire! Halleluja! Dicsérjük az 
Urat, hogy ilyen szép számban összehozta az Ő szentjeit.  

 
A mai menü többfogásos. A múlt héten arról tanítottunk, hogy a szegénység átok. Most 

akkor megvizsgáljuk, hogy a gyarapodás egy áldás. Ez lesz a mai tanítás. Majd a Bill Kaiser 
alkalomról szeretnék egy rövid összefoglalót adni, mert bizony vannak benne dolgok, amiket 
az Úr Bill Kaiseren keresztül szólni kíván mindannyiunkhoz. Kérjük az Urat, hogy ossza be 
az időnket, hogy ne kelljen túlóráznunk! Ez volt a bevezető. Tovább is van, mondjam még? ☺ 

Térjünk át a gyarapodásra. Állapítsuk meg azt, hogy a gyarapodás áldás! Mi az áldás, 
hogyan tudnánk ezt megfogalmazni másképpen? A legjobb, amit Istentől kaphatunk! A 
legeslegjobb!  

Az 5Mózes 28-hoz kanyarodjunk el. A múlt alkalommal a 15-ös verstől vettük, hogy mi a 
törvény átka. Most pedig az 5Mózes 28-ban az 1-es verstől a 14-ig olvassuk. Itt megtaláljuk a 
törvény áldását. Az első két verset máris megnézzük! Ugye, nem felejtjük el, hogy az 
ószövetségben élők a törvény alatt éltek. A törvény szabályozta az ő életüket, működésüket, 
mert valaminek kordában kellett tartani a népet. Isten Mózesnek adta a Tízparancsolatot a 
kőtáblán, ami kibővült. Jelenleg 523 parancsolata van a hagyományt követő zsidóknak. Min-
dig tettek hozzá.  

5Mózes 28,1–14. 
1. Ha pedig szorgalmatosan hallgatsz az Urnak, a te Istenednek szavára, és megtartod 

és teljesíted minden Ő parancsolatát, amelyeket én parancsolok ma néked: akkor e 
földnek minden népénél feljebbvalóvá tesz téged az Úr, a te Istened; 

2. És reád szállnak mindez áldások, és megteljesednek rajtad, ha hallgatsz az Úrnak, 
a te Istenednek szavára. 
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Gyakorlatilag az engedelmességnek a gyümölcseiről van szó, mert az átok az engedetlen-
ségből fakadt. Tehát Isten azt mondja, hogy itt a „KRESZ-könyv”, ha betartod, nem fogsz 
büntetést kapni. Nem fog menni a csekk, hogy átmentél a piroson, hogy nem álltál meg a 
zebránál, vagy a szabályokat, amik itt le vannak írva, megszegted. Elkezdi a 3-as versnél, 
hogy áldott leszel itt és ott és amott. Menjünk sorba, egyenként!  

3. Áldott leszel a városban, és áldott leszel a mezőben. 
Ez azt jelenti, hogy áldott leszel otthon, és áldott leszel a munkahelyeden. Mert régen a 

mezőre mentek dolgozni, nem voltak gyárak.  
4. Áldott lesz a te méhednek gyümölcse és a te földednek gyümölcse és a te barmod-

nak gyümölcse, a te teheneidnek fajzása és a te juhaidnak ellése. 
Tehát áldottak lesznek a gyermekeid. A kertedben, a földeden a termésed, ha állataid van-

nak, akkor annak a szaporulata, és amivel csak foglalkozol.  
5. Áldott lesz a te kosarad és a te sütőteknőd. 
Az éléskamrádról szól. Akkor még mindenki maga sütötte a kenyeret. Ha a sütőtekenőd 

üres volt, akkor éhség volt. Nem volt áldás.  
6. Áldott leszel bejöttödben, és áldott leszel kimentedben. 
Bármerre mész, jártodban-keltedben áldás kísér.  
7. Az Úr megszalasztja előtted a te ellenségeidet, akik reád támadnak; egy úton jön-

nek ki reád, és hét úton futnak előled. 
Fejvesztve menekül az ellenség előled. Ne felejtsétek el a portátok legalább négy sarkára 

kirendelni az angyalokat, mégpedig a lángpallosos angyalokat, hogy a tolvajok, a betörők át 
se tudják lépni a portátok határát. 

8. Áldást parancsol melléd az Úr a te csűreidben és mindenben, amire ráteszed keze-
det; és megáld téged azon a földön, amelyet az Úr, a te Istened ád néked. 

Tehát, amihez nyúlsz, amire a kezedet teszed, amihez kezdesz, ahhoz Isten áldást paran-
csolt. Erről már ma hallottunk, hogy áldást parancsolt mellénk. A 9-es, 10-es vers: 

9. Az Úr felkészít téged magának szent néppé, amiképpen megesküdt néked, ha meg-
tartod az Úrnak, a te Istenednek parancsolatait, és az Ő útjain jársz. 

10. És megérti majd a földnek minden népe, hogy az Úrnak nevéről neveztetel, és 
félnek tőled. 

Azt mondja Isten, szent néppé emelt fel téged, a nevére vett. Így jött a szívembe, hogy a 
nevére vett. Ez ismerős a mai szóhasználatban is, ugye?  

11. És bővölködővé tesz téged az Úr minden jóban: a te méhednek gyümölcsében, a te 
barmodnak gyümölcsében és a te földednek gyümölcsében, azon a földön, amely felől 
megesküdt az Úr a te atyáidnak, hogy néked adja azt. 

A túlcsorduló ellátásról van szó, nem csak ami éppen elégséges, szűken, hanem azon felül. 
De azon a helyen, tehát az Isten által kijelölt helyen. Itt is benne van az Igében, nagyon sok-
szor előjött az elmúlt napokban ez, hogy a helyeden. Csak a helyünkön van áldás. Tehát ha az 
én helyem itt van a Krisztus Szeretete Egyházban, és ezen belül itt Ságváron, akkor hiába 
mennék el Ököritófülpösre és kezdenék ott egy gyülekezetet, nem működne, mert az nem az 
én helyem.  

Érdekes módon sokfelé szolgáltunk, de valamilyen oknál fogva vagy csak átmenetileg 
voltunk azon a helyeken, vagy idővel bezáródtak. Most akár Tamásit mondhatom, Iregszem-
csét, Bálványost, Zamárdit. Úgy gondolom, hogy az nem a helyünk volt, hanem felkértek, 
hogy ott folytassunk egy munkát. Ságvárt nem úgy adták át nekünk, hanem az volt a 
szívünkön, és idejöttünk. Tehát amit az Úr mutatott, hogy ez a hely a mienk. A különbséget 
szeretném csak szemléltetni, hogy átadtak nekünk egy munkát, és folytattuk egy darabig. De 
valamilyen oknál fogva vagy továbbadtuk, vagy megszűnt. Elfogyott a nyáj, ilyen is volt.  
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Vagy pedig Isten azt mondta, hogy itt a te helyed, itt kezdd el a munkát és akkor adom a 
növekedést. A kettő közötti különbséget szeretném szemléltetni, hogy a helyünk, az nagyon 
fontos.  

12. Megnyitja néked az Úr az Ő drága kincsesházát, az eget, hogy esőt adjon a te 
földednek alkalmas időben, és megáldja kezednek minden munkáját, és kölcsönt adsz 
sok népnek, te pedig nem veszel kölcsönt. 

Isten áldottá tesz, hogy áldás tudjál lenni mások felé. Segíteni tudj másokon!  
13. És fejjé tesz téged az Úr és nem farkká, és mindinkább feljebbvaló leszel és nem 

alábbvaló, ha hallgatsz az Úrnak, a te Istenednek parancsolataira, amelyeket én paran-
csolok ma néked, hogy tartsd meg és teljesítsd azokat; 

Isten elöljáróvá tesz. Rémlik egy ilyen igehely, hogy Isten a hatalmasok közé ültet. 
14. És ha el nem térsz egyetlen Igétől sem, amelyeket én parancsolok néktek, se jobb-

ra, se balra, járván idegen istenek után, hogy azokat tiszteljétek. 
Megismétli a feltételeket itt, ami volt az első és a második versben. Ha engedelmesek va-

gyunk, akkor ezek és ezek az áldások szállnak ránk, és telepednek meg rajtunk. A múlt alka-
lommal a szegénység átkáról szóltunk, ma a gyarapodás áldásáról.  

Lapozzunk el az 5Mózes 30-hoz! Nem sokat kell, mert csak két fejezettel van arrébb. Isten 
ad-e választási lehetőséget nekünk, hogy áldásokban járjunk, vagy áldásokon kívül járjunk? 
Egyértelmű, hogy Isten ad lehetőséget. Ránk bízza! Nem Ő szabja meg. Az 5 Mózes 30-ban a 
19-es és a 20-as vers. Felkínálja a választási lehetőséget. 

5Mózes 30,19–20. 
19. Bizonyságul hívom ellenetek ma a mennyet és a földet, hogy az életet és a halált 

adtam előtökbe, az áldást és az átkot: válaszd azért az életet, hogy élhess mind te, mind a 
te magod; 

20. Hogy szeressed az Urat, a te Istenedet, és hogy hallgass az Ő szavára, és ragasz-
kodjál hozzá; mert Ő a te életed és a te életednek hosszúsága; hogy lakozzál azon a föl-
dön, amely felől megesküdt az Úr a te atyáidnak, Ábrahámnak, Izsáknak és Jákóbnak, 
hogy nékik adja azt. 

Isten a lehetőséget felkínálja, az áldást és az átkot, azaz az életet és a halált. Azt is el-
mondja, hogy Ő sokkal-sokkal jobban szeretné, ha mi az életet, azaz az áldást választanánk. 
Szeressük Őt! Figyeljünk Rá! Ragaszkodjunk Hozzá! Maradjunk Őmellette! És a hosszú élet 
ígérete is itt van egy másik szemszögből, azon a helyen. Itt van megint az, hogy a 
„helyünkön”. Azon a helyen tudja ezt megtenni, amit Ő kijelölt a számunkra. Olyan sokszor 
előjött ez, hogy azon a helyen, vagy az Isten által elrendelt helyen, hogy erre muszáj fel-
figyelni!  

(Az ízületekben van gyógyító kenet. Ott munkálkodik most az Úr.) 
A gyarapodó ember nem szűkölködik. A gyarapodó ember, mondhatjuk úgy is, hogy 

tejben-vajban fürdik. Ha valaki ilyen mértékben gyarapodó, akkor mások számára is áldás tud 
lenni. Egyrészt emberek számára, másrészt pedig Isten királyságának az építésében részt tud 
venni. A szeretetben járás nagyon-nagyon fontos, mert a szeretetben járó ember nem önző, 
mondja az Ige. A szeretetben járó ember mindig a mások érdekeit tartja a szeme előtt. Tehát a 
szeretetben járó, hívő ember nem öncélúan akar gyarapodni. Nekem, meg nekem, meg 
nekem! Persze mindenkinek kell, hogy legyen egy bizonyos fokú növekedése, gyarapodása.  

Azt tapasztalom a keresztényeknél, hogy úgy szeretnének gyarapodni, hogy akkor tudok 
ennek is segíteni, meg annak is, meg az Evangélium hirdetésére is tudok adni. Tehát már a 
vetéskor megfogalmazza a célokat, hogy erre, meg erre, meg erre a célra vetek. Neked is jó 
lenne egy új tévé, de az csak egy része az aratásnak. Milyen képed van a mennyei Apukádról? 
Hogyan gondolod? Hogy Ő el akarja venni tőled a javakat, vagy bőkezűen akar adni? 
Bőkezűen szórni rád az áldásokat? Ugye, az utóbbi? Én legalábbis bízom benne, hogy 
mindenkinek ez a képe van.  
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Az 1Mózes 49-hez lapozzunk el! Az El Shaddai kifejezést nem tudom, hogy mindenki 
hallotta-e? Van egy könyvünk, az a címe, hogy El Shaddai. Úgy tudom magyarra fordítani, 
hogy Isten az, aki többet ad az elegendőnél. Tehát a túlcsorduló ellátás forrása. Nem olyan 
könnyű magyarra fordítani ezt, inkább csak körül lehet írni. Az alcíme pedig az: Isten, aki 
több mint elegendő. Ő soha nem centizi ki, hogy pont annyit adjon, amennyire éppen 
szükségünk van. Az Ő szándéka az, hogy túlcsorduló mértékben ellásson bennünket. Persze 
van egy ellenségünk, aki ezeket az áldásokat vissza akarja fogni, vissza akarja tartani, hogy ne 
tudjunk áldottak lenni, és ne tudjunk áldássá válni. Van egy olyan énekünk, amelynek a címe 
El Shaddai. Nem tudom, hogy hányan ismeritek? A régebb óta gyülekezetbe járók ismerik, de 
majd a gyógyító sor alatt betesszük a felvételt, és közben meghallgatjuk. Most pedig az 
1Mózes 49-ben a 25-ös verset nézzük meg! 

1Mózes 49,25. 
25. Atyád Istenétől (El), aki segítsen; a Mindenhatótól (Shaddai), aki megáldjon, az ég 

áldásaival, onnan felülről, a mélység áldásaival, mely alant terül, az emlők és anyaméh 
áldásaival.  

Isten többféle módon kijelenti magád a népe számára. Jelen esetben úgy jelenti ki, hogy El 
Shaddai, azaz én vagyok a Mindenható, a többet adó az elegendőnél. Igazából az El jelenti azt 
a héberben, hogy Isten, a Shadd, az pedig a női emlőt jelenti, mint táplálás-forrást. Ez nagyon 
érdekes, és ezt a képet, azt hiszem, érdemes lesz megjegyezni. Azt hiszem, mindenki tudja és 
a propaganda is afelé irányul, hogy a kismamák szoptassanak, mert az anyatejben minden, 
amire szüksége van az újszülöttnek, minden benne van. A vitaminoktól kezdve a védelemig 
minden benne van.      

Az Ésaiás 46-hoz lapozzunk el! Itt még találunk egy gyönyörű Igét. Azt fogjuk látni, hogy 
mit tesz az anya a csecsemővel. Karjára veszi, és a testéből táplálja, mert sír, éhes. Karjára 
veszi, és táplálja. Ez egy csodálatos dolog, ez egy csodálatos kép. Isten ezt gyönyörűen 
megalkotta.  

Ésaiás 46,3–4. 
3. Hallgassatok rám, Jákób háza és Izrael házának minden maradéka, akiket magam-

ra raktam anyátok méhétől fogva, és hordoztalak születésetek óta; 
4. Vénségtekig én vagyok az, és megőszüléstekig én visellek; én teremtettem és én hor-

dozom, én viselem és megszabadítom. 
Magamra raktalak, ez azt jelenti, hogy a karomba vettelek, mint az anya a gyermekét. 

Melyik anya az, aki az újszülött csecsemőjétől megvonná a tejcit? Normálisan gondolkozó 
anya nem tesz ilyet. Itt az emlők Isten táplálását jelentik. Az ellátását szimbolizálják. Ahogy 
az anya táplálja a gyermekét, Isten ugyanúgy a karjaiba vesz. Mi az Ő ellátásán élünk. Ezt a 
képet nagyon-nagyon fontos elraktározni. Ahogy tanultunk az elmúlt hetekben arról, hogy a 
kép, amit kialakítunk magunkról, az életünkről, a gyarapodásunkról, az egészségünkről, na-
gyon-nagyon fontos. Ezt a képet magunk előtt kell tartani, hogy Isten a mi forrásunk, az ellá-
tásunk forrása.  

Ő mindig többet akar adni, mint az elegendő. Ha vendégségben vagyunk és megkínálnak 
üdítővel, néha azt mondjuk a fél pohárnál, hogy köszönöm, köszönöm, ennyi elég! De Isten 
nem így szeretné a poharunkat megtölteni. Úgy, hogy tölti azt a poharat, már tele van, de még 
mindig tölti, hogy lefolyjon az asztalra. Jelen esetben ez áldást jelent, amit tölt Isten. Le-
folyjon az asztalra, aztán a konyha padlóra, aztán átbukjon a küszöbön, kifolyjon az utcára, 
hogy mások is részesüljenek belőle.  

Mi meg sokszor azt mondjuk, köszönöm, köszönöm, ennyi elég! Én csak fél pohárral 
kérek! Megint csak a gondolkodásunk, a hozzáállásunk, ami nem biztos, hogy mindig helyes. 
De azért van Isten Igéje, hogy kiigazítsuk magunkat. Korábban azt kérdezte valaki, hogy jó, 
jó, imádkozunk áldásért, vagy valami konkrét dologért. De Istennek honnan van annyi, hogy 
mindenkinek adjon? Egy: Isten a bőség Istene. Kettő: mindenki nem fog imádkozni, mert 
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vannak hitetlenek, akik nem imádkoznak, és nem is hisznek az ima erejében. De Isten azt 
mondta, hogy ha én kérek, hittel kérjek a Jézus nevében, és akkor azt a dolgot vegyem 
elintézettnek! És ez rátok is vonatkozik, nem csak rám. Tehát minden újjászületett hívőre. 
Akkor itt jön be az, amit a múlt alkalommal is érintettünk, csak nem mélyedtünk el benne, a 
Márk 11,24. Nem biztos, hogy úgy hangzik a ti Bibliátokban, mint ebben az újabb kiadásban, 
de majd el fogom magyarázni. Közben a vese környékén van gyógyító kenet. 

Márk 11,24. 
24. Azért mondom néktek: Amit csak kívántok, amikor imádkoztok, higgyétek, hogy 

megkaptátok, és meglesz az néktek. 
Mikor kell hinnünk, hogy megkaptuk? Az imádság pillanatában! Amikor valakinek van 

imakérése, vagy telefonon kapunk ehhez hasonlót, és egyakaraton imádkozunk azért a dolog-
ért, akkor abban a pillanatban, az ima végén, pontosan abban a pillanatban hinnünk kell ezen 
Ige és az ígéret alapján, hogy az megvan, és úton van hozzánk. És utána jön valóságba. Egy 
kicsit furcsa is, a világ nem érti, hogy előbb kell hinnem azt, hogy megvan, és utána fogom 
meglátni. Utána fog a kezemben landolni.  

Vegyünk egy példát: amikor gyerekek voltunk és kértünk valamit karácsonyra, vagy aján-
dékot, vagy bármit – úgy szeretnék egy kisvasutat vagy egy hajas babát –, akkor azt mondta 
az anyu vagy az apu, hogy jó, kislányom, ez meglesz neked. Akkor te megnyugodtál, ugye? 
Megnyugodtunk, mert ha anya azt mondta, hogy meglesz, akkor meglesz, kész. El van 
intézve. Úgy vettük, hogy az már megvan, csak meg kell várni a névnapot, a karácsonyt, vagy 
azt a bizonyos napot.  

Így tett az egyik óvodás gyermek is. Hurcolászott magával elemeket a zsebében. Már 
gyanús volt az óvónéninek, ezért megkérdezte, hogy kisfiam, minek neked ez az elem? Nincs 
is ilyen játékod. De én kértem, és megígérték, hogy megkapom, és ez az elem már ahhoz van. 
Ő hitben járt. Ezt lehet, hogy emészteni kell egy kicsit, de a hit nem a láthatókra néz, hogy 
még nincs itt a tenyeremben. Hanem a hit elhiszi, hogy amit Jézus nevében kérünk az Atyától, 
azt megkaptuk a kérés pillanatában.  

Korábban is említettem, és az lenne továbbra is a kérésem, javaslatom, hogy amikor ima-
támogatást kértek valamiért, nagyon jó lenne, ha Igével jönnétek, hogy te ezen az Igén állsz. 
Én imádkozhatom, de nem biztos, hogy egy akaraton vagyunk. Mert igazából, ha egy 
akaraton vagyunk, akkor szinte nem is fontos a kézrátételes imádság sem. Az alaptanítások 
között hallottam nem régen, hogy amikor még Ausztráliában szolgált Sanders pásztor, egy 
akaraton imádkoztak emberek gyógyulásáért, és a kézrátétel szinte fölösleges volt. Mert 
amikor a hitüket összekapcsolták, és azt mondták, hogy akkor most megvan, akkor az valóban 
megvolt. Mert a hit mindig jelen idő.  

A hit az mindig most van. Ha azt mondjuk, hogy majd meglesz, az nem hit, az csak 
remény. Amikor imádkozunk, azonnal, az ima végén megköszönjük, hogy: Köszönjük, 
mennyei Atyám, hogy ez megvan nekem. És utána mindaddig hálát adunk Istennek, amíg 
fizikailag valóságba nem jön. Tehát egyszer kérünk, mert Isten nem süket, Isten nem 
nagyothalló. Ha a gyermeked már huszonnyolcszor kéri ugyanazt, akkor már egy kicsit te is 
megunod. Ha ugyanazt kérjük többször, akkor az első imánkat nem hitben mondtuk. Elég 
egyszer kérni, mert hisszük, hogy Isten meghallgatja és megválaszolja az Ő akarata szerint. 

 
Gyógyító kenet van a nyak tájékon. Már otthon mutatta az Úr a nyak területét. Van nő-

gyógyászati területen, konkrétan az Úr a méh területét mutatja. Ízületet mondtam. Az alhas 
bal oldali részén, és a combban van még gyógyító kenet. A bokában jelent meg a gyógyító 
kenet. Úgyhogy a hit keze kinyúlhat, és meg lehet ragadni Isten ajándékait. 

Nyújtsátok ki a hit kezeit, és mi rátesszük a kezünket ezekre a ruhaneműkre, amit hoztatok, 
a Jézus Krisztus szent nevében! Kiárasztjuk a gyógyító erőt az Úr Jézus Krisztus nevében. 
Áradj, kenet, áradj, kenet, áradj, kenet! Hálát adunk, Uram, a Te Igédért, amelyben azt 
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olvassuk, hogy Pál apostol testéről is elvitték a kenettel teli ruhadarabokat, és a kenet otthon, 
a betegek testéhez érintve kiáradt, és megtörte a betegséget, megtörte a problémákat, a 
fájdalmat, minden gonosz munkát, a Jézus Krisztus szent nevében. Köszönjük, Úr Jézus, hogy 
Te meghaltál értünk! A Te megtört tested hozta a szabadulást a számunkra. Köszönjük a Te 
áldozatodat, a szent véráldozatodat, amit értünk tettél! Köszönjük, hogy helyettünk voltál a 
kereszten, és kifizetted a szabadulásunk árát. Ezért nem kell ma sem betegnek, sem 
szegénynek lennünk, mert Te gyógyulást, gyarapodást hoztál az életünkbe, a Jézus Krisztus 
szent nevében. Ámen. 

Szeretném felhívni a szíves figyelmeteket, hogy az Ige arról szól, hogy a textíliákba árad a 
kenet. Máshol, más gyülekezetben azt tapasztaltuk, hogy hozták a pénztárcát is. A pásztor azt 
mondta, hogy hát, ez így nem működik, de a vetés és aratás, az igen! Ahogy Isten elrendelte, 
mert a szövetekre igaz ez csak. 

Az Apostolok cselekedetei 19,11–12 verse arról szól, hogy Pál apostol testéről elvitték a 
kenettel teli ruhadarabokat. A textíliában Isten ereje képes raktározódni, mint az akkumulá-
torban az áram.  

Gyöngyszemek: 
Még egy dolgot szeretnék említeni, hogy ebben az El Shaddai kis könyvecskében nagyon 

szépen le van írva, hogy Isten hogyan nyitotta meg a Vörös-tengert az Ő népe előtt, és hogyan 
vezette át őket.  

Nem régen kaptam e-mailben egy diasort, és tudományosan van bizonyítva, régészeti 
leletekkel, hogy megtalálták, hogy hol ment át a Vörös tengeren Izrael népe száraz lábbal. És 
amikor üldözte őket a fáraó az egyiptomi hadsereggel, akkor már összezárult a tenger. Ott 
arany kocsikerekeket találtak a tenger fenekén. Tehát régészeti leletekkel bizonyítva van, 
hogy ott volt az átkelés, valóságosan megvolt az átkelés, Isten szétválasztotta a tengert. Meg-
tartotta a vízfalat addig, amíg az Ő népe átment és megmenekült. A két parton pedig emlék-
oszlopot állítottak. Úgyhogy ennek is megtalálták a helyét, le van fényképezve, és még felirat 
is van rajta. Kiásták a homokból, megtalálták az átkelés helyét. Ami az Igében meg van írva, 
és szépen el van magyarázva, ezt most a régészek is alátámasztották. 

Még egy érdekes dolog jött. Egy orvosi vizsgálat bizonyította azt, hogy amikor nyelveken 
imádkozunk, akkor az agynak a beszéd központja nem aktív. Mert Pál apostol azt mondja, 
hogy amikor nyelveken imádkozunk, akkor az értelmünk gyümölcstelen. A tudomány képes 
bizonyos esetekben alátámasztani az Igét. Ez sok esetben megtörtént.  

Még azt szeretném kérni, hogy a próféciát olvassuk el együtt, ez régebben az imakonferen-
cián hangzott el, Budapesten. Ez a szó szerinti legépelt szöveg. 

Az Úrnak a Szelleme mozdul azoknak az életében, akik keresik és kutatják. Keressetek, és 
kopogtassatok, és ajtó nyittatik. És találtok, és az ajtó megnyittatik. Fogadjátok el. Az ajtó 
nyitva, és ha keresztüllépsz rajta, az Úr dolgaiban növekedni fogsz. Ahogy lépésről lépésre 
előre lépsz, és a kezedet ráteszed arra, amid van, és azt használod, Isten annak növekedést fog 
adni. Halleluja! 

Ez az az idő, a gyógyulás ideje. Ez az az idő, amikor csodák történnek. Ez az a hely és idő, 
ahol elfogadhatod, ahol szolgálhatsz. A növekedés most a miénk, a friss kenet, amelyben 
mozdulhatunk. A friss útmutatások, az új tervek előjönnek, ahogy az első lépést megtetted.  Ki 
lesz jelentve neked. Hitről hitre lépsz, dicsőségről dicsőségre, és kegyelemről kegyelemre. 
Nyúlj ki, és lépj előre! Mindazt, amid van, használd! A megértés, az ajándékok növekedni 
fognak. Több és több és több lesz! Halleluja! Áldott legyen az Úr neve!  

Látsz engem az Igében, mert az Ige a tükör. Ahogy a tükörbe nézel, az Igébe nézel. Úgy 
változol el, hogy egyre inkább hozzám hasonlóvá leszel belül és kívül. Belül már olyan vagy, 
mint én. Ahogy a tükörbe nézel, úgy elváltozol az én képemre, a Jézus képére. Mi az, amit az 
Úr végez? Mit végez ebben az időben? Mindazt, amit mindig is tett. Keresi és kutatja, ami 
elveszett. Mert meg van írva, azért jött, hogy megkeresse és megtartsa, ami elveszett. Kövess 
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engem és én emberek halászaivá teszlek téged! Ezt teszi ma is az Úr, azokat használja, akik 
követik Őt. Kövess engem, és én teszlek téged emberek halászaivá. Ámen. Dicsérjük az Urat. 
Ahogy látod majd, hogy egyre magasabbra és magasabbra jutsz, és ahogy elmozdítod a 
korlátokat, korlátok nélkülivé válsz, mert a korlátok csak az elmédben vannak meg. Vedd le 
ezeket a határokat az elmédről. Engem keress, én adok egy látást neked! Elvész az én népem, 
mert látás nélkül való. Ezért közeledjél hozzám, és én is közeledni fogok hozzád. Közeledj 
Istenhez, és Ő is közeledni fog hozzád. Töltsd Vele azt az időt, keresd azt a látást, keresd azt a 
célt, és el fogod érni azt a célt. Halleluja! Ámen.  

Mindenki elveheti a maga részét belőle.  
A múlt héten is imádkoztunk egy rövidet közösen, most is tegyük meg közösen a követ-

kező megvallást, mert ez jót tesz nekünk: A gyarapodás jó. A gyarapodás áldás. A szegénység 
átok, ezért a szegénység rossz dolog. Az egészség jó dolog, mert áldás. A betegség rossz 
dolog, mert átok. Én gyógyultnak látom magam, gyarapodónak látom magam a hit szemével. 
Én megragadom Isten ígéreteit, és elveszem, most. Isten áldottnak akar látni engem, gyara-
podónak akar látni, növekedőnek akar látni, mert ez az Ő terve az én életemre. Én áldottá, 
szabaddá és győztessé tétettem Krisztusban. Az Ő sebei által gyógyulást nyertem, az Ő 
szegénysége által gyarapodást nyertem két évezreddel ezelőtt. Ezt hitben most elfogadom, ez 
az enyém, a Jézus nevében. Megparancsolom az ördögnek, hogy nem közelíthet hozzám, a 
Jézus nevében, mert én szabaddá tétettem! A nagyobb lakik bennem, aki megerősít engem, és 
aki győzelemre visz. Ámen.  

A múltkor nem is mondtam, hogy szintén a 700-as klubban volt egy bizonyság. Kettő nap 
alatt gyógyult meg valaki a rákból a felfedezéstől számítva. Kettő nap alatt, ilyen is van! 
Úgyhogy a gyógyulás esetenként gyorsan jön. Igazából nem tudjuk, hogy Isten hogyan 
gyógyít, mert sokszor a tolószékből állnak fel az emberek, akik soha nem tudtak járni, vagy 
hosszú évekig ültek tolószékben. Nincs minden a számunkra felfedve. Igazából nem is kell 
annyira kutatnunk, hogy egyik ember miért folyamatosan gyógyul, a másik meg miért 
azonnal. Ez Isten dolga.  

A nyelvek imája a Szent Szellemmel való betöltekezésnek az első jele. Amikor a felházban 
voltak a tanítványok, az első pünkösdkor kiáradt a Szent Szellem. Mielőtt Jézus felvitetett a 
mennybe, megparancsolta a tanítványoknak, hogy maradjatok együtt, és elküldöm reátok a 
Vigasztalót, a Segítőt. Ez a Szent Szellem, amit a magyar nyelv Szent Léleknek fordít. De az 
eredeti görög és héber nyelv a Szent Szellemet használja, és a latin is többek között, aki még 
emlékszik a latin nyelvű misére. Ez a Szent Szellem a Szentháromság harmadik személye, Ő 
bennünk lakozik. Kértük, és aki kér, az kap. És hittel elfogadtuk, hogy ez bennünk lakozik. 
Amikor nyelveken imádkozunk, akkor nem az értelmünk imádkozik, hanem a hangunkat 
használja a Szent Szellem, és a bensőnkből jön, a szívünkből jönnek fel ezek a szótagok. 
Mindenki másképp szól, ezért nem érdemes a másikra figyelni, és értelmetlen az értelmünk 
számára. Ezt egyedül Isten érti. Ez egy olyan kódolt nyelv, amit az ördög nem ért, és ezért 
nem szereti, hogy az emberek nyelveken imádkozzanak. Meg akarja lopni az embereket attól, 
hogy nyelveken imádkozzanak.  

Akkor most együtt megvalljuk, hogy: Jézus nevében, én nyelveken akarok imádkozni! 
Megnyitom a számat és hagyom, hogy a Szent Szellem adja a kiejtést, a Jézus nevében. Élő 
víznek folyamai jönnek elő ilyenkor, a Jézus nevében. Halleluja! Áradj, kenet, áradj, kenet! 
Úgy is kezdheted, hogy Abba, mert Ő az Abba Atyánk, a mennyei Atyánk és utána fog jönni 
a többi szótag. Halleluja! Dicsőség neked Uram!  

************************** 
Visszaemlékezés Bill Kaiser egy évtizeddel ezelőtti szolgálatára: 
Bill Kaiser az áldásról és az üdvösségről szólt. Tudjuk az Igéből, a Zsoltár 133-ból, nem 

először halljuk, hogy Isten az egységet tudja megáldani. A 120. zsoltártól a 134-ig, azért 
írjátok föl ezt a számot, otthon ezt el lehet olvasni, mert ezek a felmenetel zsoltárai. Amikor 
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mentek föl a templomba, tizenöt lépcsőn kellett felmenni, és a 120-tól a 134-ig ezt a tizenöt 
zsoltárt mondták. Minden lépcsőn mondtak egy-egy zsoltárt. Amikor volt a szolgálatváltás, 
váltotta az éjszakai műszakot a nappali, és fordítva, mindig ezeket a zsoltárokat imádkozták 
el, és mondták el a 120-tól a 134-ig a templom lépcsőin.  

Bill Kaiser is úgy véli, hogy most a 14. lépcsőfokon állunk, az idők végén állunk. Az idők 
végén különösen fontos, hogy egységben legyen Krisztus Teste, mert így tudunk nagyobb 
erővel munkálkodni a királyság építésén.  

A 133.zsoltárban is, meg más helyen is azt mondja az Ige, hogy Isten áldást parancsol 
ránk. A kérdés, hogy el tudjuk-e fogadni. El tudjátok fogadni? Halleluja! El is kell fogadni! 
Fontos az egység, és ez mellett a szeretet útja. A szeretet útján kell járni, mert amikor letérünk 
a szeretet útjáról, akkor valami horpadás történik abban a csőpostában, és az imaválaszok nem 
úgy érkeznek, ahogy kellene.  

Kenneth Hagin is írja, hogy amikor az Úr megmutatta, hogy letért a szeretet útjáról egy kis 
vargabetűvel, akkor gyorsan, gyorsan visszakanyarodott, és akkor minden rendbe jött az 
egészsége területén. A náthája és egyéb tünetek azonnal megszűnnek. A megbocsátás fontos, 
és a tisztelet. A tiszteletadás, amiről az egyik vasárnapi tanítás is szólt Pesten.  

Egy nagyon érdekes megvilágításban látom a következőt: Bill Kaiser egy dicsérő kápolná-
ban szolgált egy bibliai iskola növendékei felé, és a növendékek egy része késett. Mindaddig, 
amíg meg nem érkezett az utolsó növendék, a Szent Szellem nem mozdult. Amikor mindenki 
a helyén volt, megérkeztek a késésben lévő diákok is, akkor a Szent Szellem is mozdult. 
Gyógyulások, vagy nem tudom, milyen formában, de a Szent Szellem mozdult. A lényeg, 
hogy mindenki fontos. És fontos, hogy a helyünkön legyünk. Igazából, ha ott nem tudott 
mozdulni a Szent Szellem, mert egy-két diák hiányzott, akkor gyakorlatilag mindannyian 
felelősek vagyunk azért, hogy egy istentiszteleti alkalmon ott legyünk, illetve az ottlétünkkel 
a Szent Szellem áradását elősegítsük. Nekem ebből egy világosság érkezett, azt hiszem, hogy 
nektek is, mert bólogattok, hogy ez érthető. Fontos! Nem véletlenül mondja azt Isten Igéje a 
Zsidó 10,25-ben, hogy el ne maradjatok az egybegyülekezésektől. Isten nem véletlenül 
alapította meg az Egyházat, a globális Egyházat és a gyülekezeteket ezen belül, mert 
valamilyen célja van vele. Isten nem mondta volna, hogy gyülekezetbe kell járnunk, ha nem 
lenne különösebb fontossága és jelentősége.  

A másik dolog. Pünkösd napján, amikor Péter prédikált, háromezer ember született újjá. 
Amikor mi prédikálunk, vagy ti szóljátok az Igét valaki felé, akkor gyakorlatilag mi is fel-
ruháztatunk a mennyei erővel. Ez érzékelhető azok számára is, akikkel beszélgettünk. Ilyen-
kor a Szent Szellem olyan hatást gyakorol a hallgatóságra, vagy akinek éppen beszélsz az Úr 
csodálatos dolgairól, hogy megnyílik a szíve. A lényeg az, hogy az Ige felkent, és amikor te 
szólod az Igét, akkor gyakorlatilag az emberek szíve megnyílik.  

Egy nagyon csodálatos bizonyság hangzott el. Van egy Londonban élő pásztorházaspár, 
egy sorházban élnek. A házuk előtt van a buszmegálló, az ajtójukkal és a kiskapujukkal 
szemben. Kiváló alkalom, hogy behívják a buszra várakozókat a kertjükbe egy teára, és akkor 
megkérdezik, hogy Jézussal hogyan is állnak. De ha nincs buszmegálló a lakásod előtt, akkor 
kérj egy buszjáratot az Úrtól abba az utcába. ☺ Ha nincs buszjárat, akkor járnak arra mások. 
Autósok, traktorosok, és igazából ugyanígy el lehet járni, ahogy ez a pásztorházaspár London-
ban. Ők folyamatosan bizonyságot tesznek az Úr Jézusról. 

Amikor nyelveken imádkozunk, akkor feltöltődünk Isten erejével, mint az akkumulátor. Ez 
a feltöltődés megint csak segít az elveszettek megnyerésében, hogy megnyíljon a szívük az Úr 
Jézus felé. Az Úr Jézustól lehet kérni ötletet, hogy Uram, adj tippeket, hogy miként szóljak 
Rólad a szomszédom felé, miként szóljak a kórházban a betegek felé, hogyan szóljak a 
boltban a vevők felé, vagy akármilyen irányban. Hogy hogyan tudnám mások figyelmét 
felkelteni az Úr Jézusnak a dolgaira, Isten csodálatos dolgaira? Azt mondja erre Bill Kaiser, 
hogy nagyon könnyen meg lehet nyerni az embereket. Amikor vásárolsz a boltban, beállsz 
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valaki mögé, és a pénztárnál azt mondod, hogy én kifizettem ennek a kosárnak, vagy a 
kocsinak a tartalmát. Közben azt mondod, hogy ezt az Úr Jézus mondta neked, hogy ezt tedd 
meg, és akkor máris megnyerted őt. Legalábbis nagy esély van, hogy megnyerjed. Az alkalma 
végén nagyon sok bizonyság van gyógyulásról.  

Azt mondja Bill Kaiser, hogy nagyon-nagyon boldog lenne, ha egy bevásárlókosárnyi árut 
ki tudna fizetni. Nagyon örülne neki. Igazából Billék nagy adakozók. Svájcból érkeztek, 
Svájcban tartanak nemzetközi szolgálóknak, a világ különböző pontjain élő szolgálóknak 
konferenciákat, és a pásztorokat erősítik. Ez az ő szolgálatuk. Száz főre foglalnak le három 
napra szállodát, ezt az Úr Jézus a szívükre helyezte, hogy ők fizessék, ők rendezzék. Mert 
nem biztos, hogy azok a pásztorok különben el tudnának oda menni, ha ezeket a költségeket 
maguknak kellene állni.  

Bizony, azt mondja, hogy sokszor a feleségével együtt éjszakákon át dicsérik az Urat. Mi 
történik, amikor fölszáll a dicséret? Akkor leszáll a kenet, leszáll a szabadítás, leszállnak az 
angyalok. Ezt látjuk is, amikor Pál és Silás a börtönben éjszaka dicsérték az Urat, és 
kiszabadultak. Billéknek is megjön az ellátás, mert ők így tudják ezt a szolgálatot fenntartani, 
és kifizetni a százfős szállodai ellátást három napra, hogy beimádkozzák a szükséges hozzá-
valókat. Ha megtanuljuk Istent dicsérni szellemben, Ő meg fog tanítani bennünket, hogyan 
vezessük az emberek sokaságát Őhozzá. Nagyon fontos dolog Isten dicsérete. A szellemi 
ajándékok kerülnek szétosztásra, az utóbbi időben erősebb a kenet. Naponta meg kell bíznunk 
az Úrban, és a dolgok jóra fognak fordulni. Azt jelenti a naponta, hogy ma is, holnap is, meg 
holnapután is.                                             

Tavasszal volt árvíz a keleti országrészben, gondoljunk csak bele azoknak az embereknek 
a helyzetébe. Nincs semmijük, nincs mibe kapaszkodniuk azon kívül, hogy megfogják Isten 
lábát. Tehát így kell megbízni Istenben. Nincs más választásuk. Amikor az ember lába alól 
kimegy a szőnyeg, nincs más kapaszkodó. De a legjobb kapaszkodónk az, hogy Istenbe 
tudunk kapaszkodni. Van két kezünk, úgyhogy két kézzel tudunk Istenbe belekapaszkodni. 

 Mindig a békességet keresd a szívedben. A békesség a legjobb dolog. A békesség egy 
iránymutatás is. Ha nekem egy bizonyos dologban békességem van, akkor az az Úrtól van. Ha 
nincs békességem benne, akkor vagy nem jó hangra figyeltem, vagy valami nem stimmel. 
Meg kell vizsgálni azt a területet.  

A kaposvári alkalmon is elhangzott, hogy az izraeli út után növekedett a kenet. Ezen belül 
különösen a tudás szava és a szabadító kenet. Meg kell, hogy mondjam, hogy megtapasztal-
tam, mielőtt ezt hallottam volna, de utána összekapcsoltam a kettőt, hogy egyszerűen a tudás 
szava olyan információt hozott a nyáj tagjairól, hogy én magam megdöbbentem. Mint amikor 
le van írva egy jelentés egy papírra. Isten mindent tud. Én ezt régóta sejtem, hogy a vezető 
pásztorunk is nagyon sok információt kap a gyülekezet tagjairól. Mert Isten a mindentudás 
Istene, és a mindentudásból a szükséges információkat ki tudja jelenteni. Úgyhogy ez, amikor 
elhangzott, akkor azt mondtam, hogy köszönöm Uram, ezt már megtapasztaltam!  

Szeretnéd, ha az életed számítana Istennél? Ha igen, akkor ott légy, ahol Isten akarja! Azt 
tedd, amit Isten akar, hogy tegyél! Tehát az Ő terve és az Ő helye az, amibe nekünk be kell 
illeszkednünk. Nagyon sokszor előjött az előbbi tanításban is, de a mai tanításon is elő fog 
jönni a hely, tehát az a hely, amit Isten a számunkra meghatározott, vagy rendelt.  

Isten ajtókat nyit, amit senki nem zárhat be. Isten jobbnak tüntet fel. Az Igében úgy van, 
hogy Isten kedvessé tett minket mások előtt. Ugyanazt jelenti mindegyik. Fölmerülhet a 
kérdés, hogy Billéket Isten miért áldotta meg? Mert ott maradtak, ahol Isten mondta, hogy 
maradjanak. Azt tették, amit Isten tenni akart rajtuk keresztül. A száját becsukta, a szemét pe-
dig kinyitotta és tanít. Voltak figyelmeztetések, a kevélység például. A kevélységre a szív 
bezáródik, és ez nem jó dolog.  

Az odaszánásról, azt hiszem, nem először hallunk, hogy szánjuk oda az életünket, a tes-
tünket Istennek. Különböző formája van ennek. Egy nagyon jó kis példát mondott Bill Kaiser. 
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Mert az odaszánás lehet részleges vagy teljes. A történet úgy szól, hogy a kis pipi meg a kis 
malacka együtt nőnek fel a portán. Sétálgatnak az utcán, és benéznek egy portára. Látják, 
hogy egy bácsi szomorkodik a lépcsőn. Látják, hogy szegény, és búslakodik. Megszólal a 
kiscsibe, hogy: Te, malacka, ezt a bácsit nem kellene megáldani valamilyen módon? A ma-
lacka válaszol, hogy de, nagyon jó ötlet! De te könnyen beszélsz, mert te tudsz egy tojás tojni 
és ezzel részlegesen magadat oda ajánlani. De ha én ajánlom oda magamat, akkor nekem 
teljes odaszánás kell, mert én nem tudok magamból egy sonkát lekanyarítani. Nekem az egész 
életemet oda kell szánni. Ugye, hogy tanulságos kis történet?  

Volt egy misszionárius, aki elment messze vidékre, a kannibálok közé, hogy elvigye az 
Evangéliumot hozzájuk. Aztán addig kereste az embereket, amíg elfogyott minden élelme. 
Megbetegedett, már majdnem halálos állapotba került, amikor rátaláltak a kannibálok, maguk-
kal vitték és felerősítették. Megtanulta a nyelvüket, mert elég sokáig volt náluk. És egyszer 
csak az egyik fiatal kannibál odament hozzá, és megkérdezte, hogy hogyan lehet Jézussal 
találkozni? Hogyan lehet kapcsolatba lépni Vele? Azt válaszolta a misszionárius, hogy menj a 
kunyhódba, és kiabálj Istenhez. Kiabálj, kiabálj! Négy óra múlva visszajött ragyogó arccal, és 
azt mondta, hogy itt vagyok, és be akarom fogadni Jézust.  

Az újjászületés megértése nagy fontossággal bír. Nagyon sok keresztény nem érti az 
újjászületésnek a lényegét, a fontosságát. Én bízom benne, hogy elég sokat foglalkozunk ezzel 
a kérdéssel, de Isten arra hívott el minden keresztényt, a globális Egyház minden kereszté-
nyét, hogy hirdesse az Evangéliumot. Tegyük azt, amiért Jézus jött, hogy keressük, ami el-
veszett, és segítsünk helyreállítani. Azaz szóljuk Isten Igéjét az elveszettek felé. Ha lehetősé-
günk van, akkor hívjuk meg az üdvösség imájára. Mert aki üdvösséget nyer, az a mennybe jut, 
aki nem, az egy rosszabb helyre kerül. Ez egy nagyon fontos dolog, és csak itt, a földön lehet 
megválasztani azt a helyet, ahova majd a testünkből kiköltözve kerülhetünk. Utána már nincs 
erre lehetőség. Ezért nagyon fontos, hogy mindenki megismerje az üdvösségnek a lényegét.  

Nagyon sok ember viszont úgy van vele, hogy üdvözült, de fogalma sincs róla, vagy ha 
van is fogalma róla, hogy mit jelent az üdvösség. De ismeret hiányában igazából nem tudja 
kihasználni az áldások teljességét, mert nem kap hozzá tanítást. Vagy olyan helyre jár, ahol 
nem teljesevangéliumi tanítás van, vagy egyszerűen nem jár el sehova. Tehát fontos a szelle-
mi növekedés, és hogy azt tegyük, amit Isten szeretne, hogy tegyünk. Ami fontos Istennek. 
Most három lépcsőben is kaptam már előre ilyen útmutatást, hogy mit tegyen a gyülekezet. 
Évente van a falunap. A falunapon egy kis standot felállítani, és jelen kell lenni, és osztani a 
szóróanyagokat. Illetve, aki nyitott és hajlandó egy beszélgetésre, akkor lehet azzal beszélget-
ni. Aztán az Úr tovább lépett, mert azt helyezte a szívemre, hogy nem csak helyben, hanem a 
környező településeken is ugyanezt meg lehet tenni. A harmadik lépés, hogy lassú dicséret 
szóljon a háttérben, mert az megragadja az embereket. A dicséret nagyon felkent. Tehát 
Istennek már megvan a terve. Az a kérdés, hogy akarunk-e belépni ebbe? 

*************************** 
A vasárnapi pesti tanításból néhány gondolatot röviden. Az alapkérdés az, hogy ahogyan 

mi bánunk Istennel és Isten dolgaival, Ő is ugyanúgy fog bánni velünk. A megtisztelés, a 
megbecsülés azt jelenti, hogy súlya van a dolognak. A tiszteletnek egy súlya van, egy fontos 
dolog, dicsőséget is jelent. A megvetni Isten dolgait pedig azt jelenti, hogy elhanyagolni 
bizonyos területeket. Nem mindegyik egyház fordít kellő hangsúlyt például a gyógyulásról 
szóló tanításra, vagy akár a gyarapodást is, a nyelvek imáját is említhetném. Amit Isten leírt, 
az mind fontos. Nincs fölösleges könyv vagy fejezet a Bibliában. Ami fontos Istennek, az 
fontos kell, hogy legyen a számunkra is. Például az üdvösség, amiről az előbb beszéltem. Így 
a mi életünk, a mi időnk, a mi erőforrásunk is fontossá válik Isten számára, ha mi fontosnak 
tartjuk az Ő dolgait.  

Egy kereszténynek nem volna szabad, hogy az időt elfecsérelje, vagy pedig az erőforrásait 
elfecsérelje. Valaki azt mondja, hogy jó, befizettem az adót, ide, oda, amarra. Na de hát ki 
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tudja, mire használják? Lehet imádkozni érte, hogy az én adómat ne fecséreljék el, hanem 
fontos dolgokra használják. Mindenért lehet imádkozni. Ha nekünk Isten dolgai fontosak, 
akkor Ő a segítségünkre fog sietni, és megjön az ellátás és az erőforrás is. Ha mi Isten dolgait 
fontosnak tartjuk, és így is állunk hozzá, akkor Ő is fontosnak tartja a mi dolgainkat, és a 
szükségeink betöltését.   

Visszagondoltam egy pár évet. Pár éve készült el a szántódi monográfia, amelynek magam 
is társszerzője voltam. Ma már nem biztos, hogy részt vennék benne. Nem azért, mert nem 
szép dolog egy monográfiát, egy község történetét megírni, hanem sokkal fontosabb az Úr 
dolgaival foglalkozni. Tehát ahogy haladunk előre az időben, azt veszem észre, hogy 
számomra, és gondolom, a ti számotokra is Isten dolgai egyre nagyobb fontossággal bírnak. 

Olvassunk el egy Igét az 1János 4-ből, mert az Ige megkérdezi, hogy ha nem tiszteljük, 
illetve nem szeretjük azt, akit látunk, akkor hogyan tiszteljük meg, és hogyan szeretjük Istent, 
akit nem látunk. Tehát a tisztelet ott kezdődik, hogy aki előttem van, azt megtiszteljem, hogy 
az elöljárómat megtiszteljem. 

1János 4,20–21. 
20. Ha azt mondja valaki, hogy: Szeretem az Istent, és gyűlöli a maga atyjafiát, hazug az, 

mert aki nem szereti a maga atyjafiát, akit lát, hogyan szeretheti az Istent, akit nem lát? 
21. Az a parancsolatunk is van tőle, hogy aki szereti az Istent, szeresse a maga atyja-

fiát is. 
Egyértelmű, ugye? A tiszteletlenség felismerhetőségét régebben négy pontban foglalta 

össze Sanders pásztor:  
1. Gonosz szándékú kérdezgetés. Gyakorlatilag az édenkerti bukás Igéjét vette elő az 

1Mózesből, hogy hogyan szólt a kígyó Évának, és hogyan történt ez a bukás. Tehát a gonosz 
szándékú kérdezgetés. Mert az ördög is így kezdte, hogy vajon Isten ezt mondta nektek? 
Ezzel megkérdőjelezte Isten beszédét. A megkérdőjelezés egy ördögi dolog. A hanglejtésből 
kitűnik, hogy ez most egy tiszteletlen dolog, vagy nem. A tiszteletlenség szándéka már fel-
bukkan és feltűnik a hanglejtés mögött. Amikor ezt tapasztalnád, hogy valaki ilyen tiszteletlen 
Istennel szemben, akkor a legjobb tőle eltávolodni, levágni azt a dolgot, befejezni azt a 
beszélgetést, másra terelni a szót. Szóval valamilyen módon azt befejezni.  

2. Ellentmondani Istennek. Az érvelgetéssel kezdődik az ellentmondás, és utána oda lehet 
jutni, hogy valaki szembeszáll Isten Igéjével. Ez már a tiszteletlenség magasabb szintje, 
amikor valakit hazugnak neveznek. Volt egy pár éve egy olyan esetem, hogy egy pásztortár-
sunk lakásán voltam, és beszélgettünk. És egyszer csak azt mondták, hogy Bor Feri, te 
hazudsz! Három lépés távolság innentől kezdve. Ezt lehet finomabban is kezelni, hogy 
megkérded, hogy biztosan helyesen látod a dolgot, és ugyanazt mondod? De valakinek neki-
szegezni, hogy te hazudsz, ez nagyon meredek! Nem szabadna mindent meghallgatnunk, tehát 
ha ilyen ellenséges hangnemet vélünk felismerni, akkor azt a témát, azt a kapcsolatot le kell 
zárni. Mert megfertőződünk nagyon könnyen.  

3. Figyelmezz Isten szavára! Általános iskolába jártam, amikor az volt a szokás, hogy a 
tanító bácsi sorba állított, és sorban mentünk haza. Nem összevissza, kajlálkodva. És volt egy 
sorfelelős. Nem tudom, hogy ismerős-e, nálatok is így volt-e? Abban az időben így volt. A 
sorfelelős vigyázott a rendre, és tudták, hogy melyik utcán ki hogy fog leválni a csoporttól, 
mert balra kanyarodik, jobbra kanyarodik. Most ezt az Úr elém hozta, hogy bizony sokszor 
nem ártana, amikor a keresztények mennek haza a gyülekezetből, hogy náluk is lenne egy 
sorfelelős, hogy csak az Úrról beszéljenek, csak az Igéről beszéljenek.  

Tehát figyelmezzünk Isten szavára, ez a harmadik pontunk, és ami fontos, azt nem felejtjük 
el. Éva már elfelejtette, hogy Isten mit mondott. Tehát nem volt neki fontos Isten üzenete, 
hogy azt a fát ne érintsd, ne közelíts hozzá! Egy kérdéssel kezdődik az egész dolog. Mert az 
ördög kérdez, hogy valóban azt mondta Isten? A végén meg egy tagadásba megy át a dolog. 
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4. A felelősség áthárítása, a másokra mutogatás. Elfordulni, eltérni az egyenes úttól, az 
Igétől, más irányba terelni a dolgot. Ez a megtévesztésnek egy másik formája. Ha az elöl-
járónk kérdez valamit, akkor igenis korrektül illik válaszolni. De nem kell mindenkinek vála-
szolni, mert ha egy rossz szándékú kérdezgetővel van dolgunk, akkor nekünk feléje nincs 
elszámolnivalónk, mert nem a felettesünk az Úrban. Hanem tényleg az a legjobb válasz, hogy 
Isten Igéjéről én nem vitatkozom veled, menj az Úr Jézushoz, beszéld meg vele! És ezt a 
témát itt zárjuk le. Mert különben csak vita lenne belőle, meg akár viszály.  

Kenneth Copelanddal történt meg, aki Kenneth Hagin szolgálatában dolgozott és műkö-
dött. Kapott egy telefont. Miközben ő telefonált, Hagin, mint elöljárója bejött az irodába. 
Negyedóráig beszélt, és Hagin közben kiment az irodából. A mai napig bánja, hogy nem tette 
le a telefont arra hivatkozva, hogy jött az elöljáróm, most ezt a telefont leteszem. Majd vissza-
hívlak és folytatjuk. A mai napig nem tudta meg, hogy Isten mit akart akkor ott üzenni neki.  

Igazából egy nagy hiba, hogy a mai fiatalokat nem tanították meg a tiszteletadásra. Most 
nem csak a buszon való ülőhely átadásra gondolok, hanem egyáltalán a szülőkkel szembeni 
tiszteletadás, a pedagógusokkal szembeni tiszteletadás, és sorolhatnánk. Mert ha nincs tiszte-
letadás, akkor Isten sincs megtisztelve. Ez a legnagyobb probléma. A gyermekeinket meg kell 
tanítanunk a tiszteletadásra. Tiszteld atyádat és anyádat, hogy hosszú életű legyél a földön! 
(2Móz. 20,12) Megvan a hosszú élet egyik titka. 

(Igen erős a gyógyító kenet baloldalon, az alhasi részben.) 
 

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 minden bűntől. Köszönöm, Úr Jézus, az 
örök életemet! Ámen. 

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

 

 


