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BIBLIAI GYARAPODÁS – 5. Áldásokban járni 
 Bor Ferenc élőben elhangzott vendégszolgálatának nyers szövege 

KSZE Ságvár, 2021. szeptember 17. 
 
Horváthné Éva: 
Szeretett drága mennyei Atyánk, köszönjük, hogy a mai napon is itt állhatunk Előtted, 

együtt és egységben. Köszönjük a drága szentjeidet, akik ma itt megjelentek, és tiszta szívvel 
és elváró szívvel jöttek, elváró hittel jöttek Eléd, Uram, mert a Te Igédet akarják hallani, a Te 
üzenetedet, a Jézus nevében! Köszönjük, mennyei Atyám, az odaadó szívedet, hogy Te 
hűséges vagy hozzánk! Köszönjük, hogy formálod a mi szívünket, ami feléd fordul! Köszön-
jük, mennyei Atyám, hogy imádkozhatunk másokért! Köszönjük, hogy megszabadítottál 
minket minden átoktól, minden nyomástól, minden rossz dologtól, a Jézus nevében, mert a 
kereszten ez el lett végezve! Köszönjük a drága Jézusunknak az életét, aki életét adta értünk, 
hogy nekünk életünk legyen! Hálásak vagyunk ezért az örök életért, mennyei Atyám, ami 
Tehozzád tartozik! Köszönjük a gyógyulásunkat, mennyei Atyánk! Köszönjük, hogy az egész 
testünk egészségben és épségben működik az 1Péter 2,24 igevers alapján! Mert Isten Igéje 
igazság, és ez kihat a testünkre. Isten Igéje élő és ható, eljut a léleknek, a szellemnek és a 
velőknek a megoszlásáig. Mi ebben bízunk, és ebben hiszünk, mennyei Atyám, és hisszük ezt 
a bensőnkben, mert tiszta a mi szellemünk, és abban minden egészséges és ép, a Jézus 
nevében. Köszönjük, mennyei Atyám, hogy ez kihat a testünkre, mert az elménket megújítjuk 
a Te Igéddel, és ahogy fejlődünk és megértéseket kapunk, valóságot ölt az életünkben a Te 
Igéd. Köszönjük ezt Neked, Jézus nevében!  

Köszönjük a mai napon jelenlevő kenetet, kiárasztjuk minden testre, kiárasztjuk a szabadu-
lásra, a Jézus nevében! Köszönjük, mennyei Atyám, hogy Te vagy nekünk! Köszönjük, hogy 
Te bennünk élsz, és minden napon velünk vagy. És akárhová megyünk, Te ott vagy, és 
mindig megvédelmezel bennünket minden bajtól, a Jézus nevében! Köszönjük, hogy Rád 
tekinthetünk, bármilyen nehézségben is vagyunk, Uram! A Te Igéd igazság! A Te drága Fiad 
bemutatta nekünk, hogy Te ki vagy, mennyei Atyám. Csak Terád tekintünk, Tebenned bí-
zunk, mert Te tudsz megszabadítani minket minden elnyomástól, minden helyzetből, a Jézus 
nevében. Köszönjük, hogy a testünk a Szent Szellem temploma, és köszönjük, hogy Te ben-
nünk élsz, és kiáraszthatjuk a drága kenetet, Jézus nevében, amikor imádkozunk mások felett. 
Megtörünk minden szédülést, aki ebben szenved, a Jézus nevében! Köszönjük, és hálaadásban 
hozzuk Eléd minden napon, hogy megtörjük a szédülést, és minden rebellis és rendellenes 
működést a testekben! Levágjuk, elátkozzuk a Jézus nevében! Köszönjük, Uram, hogy Te 
meghallod a mi imáinkat, és meg is válaszolod ezeket, a Jézus nevében! Köszönjük, hogy hit 
van a szívünkben, és nem kételkedünk, mert feléd csak hittel tudunk szolgálni, Uram. A Jézus 
nevében! Köszönjük az Igédet, amely minket táplál minden nap, ez a mi mennyei kenyerünk! 
A Jézus nevében. Ámen. 

Köszöntelek benneteket, és nagy öröm van a szívemben. Hisszük azt, hogy nyitott szívvel 
jöttetek! Köszönjük az Úrnak, hogy az üzenetet át tudjuk adni! Feri pásztor fog ma felénk 
szolgálni, köszönjük az ő életét is, és nyitott szívvel fogadjuk az Igét. A mai napon Isten 
áldásairól lesz szó, és tudjuk már azt, hogy Jézus a kereszten bevégezte a megváltás művét, 
amiben van a mi gyógyulásunk, szabadulásunk, békességünk, örömünk, és minden jó tulaj-
donság, amit Isten nekünk adott. Az örök élet a legfontosabb, amivel indul az életünk a jézusi 
úton, és a gyarapodást sem hagyjuk ki. Köszönjük az Úrnak, hogy ez mind áldás a számunkra. 
Ezt megörököltük Jézustól, mert Ő ezt bevégezte. A Jézus nevében. 

Szeretném felolvasni a Józsué 1,7-et, ahol azt írja az Ige, hogy amikor valami nehézségben 
vagyunk, valamilyen gonddal küszködünk, és valami lelki problémánk van, legyen bármi oka, 
mindig legyünk bátrak, és forduljunk Isten felé. És soha ne felejtsük el, hogy Ő mindig ott 
van, bármilyen helyzetben vagyunk, ahogy hallottuk is a dicséretben. Ha elhagyna is minden-
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ki, Ő ott marad nekünk. Ez egy nagyon felemelő gondolat, és nagyon jó üzenet számunkra. 
Tehát a Józsué 1,7 így hangzik: 

Józsué 1,7. 
7. Csak légy bátor és igen erős, hogy vigyázz és mindent ama törvény szerint cseleked-

jél, amelyet Mózes, az én szolgám szabott elődbe; attól se jobbra, se balra ne hajolj, hogy 
boldogulj mindenben, amiben jársz! 

Ez az Ige engem ma megfogott. Ámen. Ezt Józsuénak mondta Mózes. És tudjuk azt, hogy 
Józsué vitte be Izrael népét a jó földre, és hálásak vagyunk neki. Egy olyan gondolatot kaptam 
a mai napon ezzel kapcsolatban, hogy amikor egy pásztor átadja a szolgálatot egy másik 
pásztornak, tanuljuk meg, hogy őt is jó szívvel fogadjuk! Aki az Úrban van, azt el kell fogad-
ni. Nekünk szeretetben kell járnunk, igaz? Tehát bárhol legyen ez a változás. Mi Isten gyer-
mekei vagyunk mindannyian, akik újjá vagyunk születve, és az Úr útján járunk. Ez egy 
dicsőséges dolog mindannyiunk számára, mert egyek vagyunk Istenben. Az Ő Teste vagyunk. 
Dicsőség Neki! Ámen. Átadnám a „mikrofont” Bor Ferenc pásztornak a szolgálathoz.  

Bor Ferenc: 
Először is egy rövid imával kezdem: Hálát adok, drága mennyei Atyám, a lehetőségért, 

amit biztosítottál, és a helyi pásztornak, hogy szólhatok a jelenlévők felé, szólhatok az 
internet hallgatóság felé! Átadhatom azt az áldást, amit Te a szívemre helyeztél, hogy valóban 
áldottak legyenek a szentjeid. Tudjanak abban az áldásban járni, amit Te Krisztusban már 
megadtál mindannyiunknak. Nyitott szívet, halló fület, látó szemet rendelünk, szellemi éh-
séget és szomjúságot árasztunk ki, és Isten dicsőségével és a szolgáló angyalok seregével 
töltjük fel ezt a gyülekezeti helyet, és ez kiszorítja innen a sötétségnek minden csíráját a 
kórokozókkal együtt. A Jézus nevében. Ámen. 

Az Úr szeretne ma nektek átadni egy üzenetet, jelen esetben rajtam keresztül, és ahogy a 
pásztorotok mondta, a mai tanítás címe: Áldásokban járni. 

Először is határozzuk meg, hogy mi az az áldás! Megnéztem a jelentését: boldogság, jólét, 
de beletartozik az egészség is, gyarapodás és védelem birtoklása, valamint ezek kiárasztása 
mások felett az imáink által. Úgy is meg lehet fogalmazni röviden, hogy az áldás Istentől a 
legjobb a számunkra. Egy másik megfogalmazás úgy szól, hogy az áldás az átok ellentéte.  

1. Az áldások fajtái 
Arra kérlek benneteket, hogy tegyünk egy közös megvallást! Utána, amit a megvallásban 

elmondunk, azt megnézzük az Igékben. 
Hozzám siet a világ gazdagsága, a tenger kincsözöne, a gonoszok javai, az ábrahámi 

áldások, a Krisztusban kapott szent örökség, a hétszeres kártérítés, és a túlcsorduló aratás, a 
szent vér alatt, a szolgáló angyalok segítségével, és a Szent Szellem ereje által. Jézus nevében 
megtiltjuk, ördög, hogy rátedd a kezedet az áldásokra, az anyagi életünkre, és azt korlátozd 
vagy visszatartsd! Kihirdetjük, hogy a menny csatornái nyitottak a számunkra. Halleluja!  

 Építő volt ez a számotokra?  
�Az első Igénk az Egyszerű fordításból van, az Ézsaiás 60-ban az 5-ös vers. Ebben az 

Igében két olyan feltétel van, amit elimádkoztunk, hogy a népek gazdagsága és a tenger 
kincsözöne hozzánk jön. Tehát amit most megvallásban elmondtunk, elimádkoztunk, ennek 
mind igei alapja van, és ezeknek be kell jönnie hozzánk.  

Ézsaiás 60,5. Egyszerű fordítás 
5. Mikor meglátod, arcod felragyog, szíved örömében majd kiszökik a helyéről, és 

remegve szélesre tárul, mivel a tengerek gazdagsága özönlik hozzád, a nemzetek hozzák 
kincseiket. 

A mi Bibliánkban is megnézhetitek majd, mert kicsit más a megszövegezése, de az értelme 
ugyanaz.  

�A következő a Példabeszédek 13,22-ben szintén az Egyszerű fordítás alapján, hogy a 
gonoszok vagyona hozzánk tartozik. Tehát be kell szólítani.  
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Példabeszédek 13,22. Egyszerű fordítás 
22. Az igaz örökséget hagy még az unokáinak is, a bűnösök vagyona pedig az igazak 

számára van félretéve. 
Tehát én igaz vagyok, te igaz vagy, és a gonoszok javai, a bűnösök javai nekünk vannak 

eltéve, csak be kell szólítani.  
�A harmadik az ábrahámi áldások, amiből most elég sok Igét megnézünk, hogy ez tiszta 

képet alkosson. Először is megnézzük, hogy Isten hogyan áldotta meg Ábrahámot. Az áldások 
kezdete itt van, és eltart a napjainkig. 

1Mózes 12,3. 
3. És megáldom azokat, akik téged áldanak, és aki téged átkoz, megátkozom azt: és 

megáldatnak tebenned a föld minden nemzetségei. 
Ezt mondta Isten Ábrahámnak, és folytassuk az 1Mózes 13,2-vel: 
1Mózes 13,2. 
2. Ábrám pedig igen gazdag volt barmokkal, ezüsttel és arannyal. 
Az áldás valóságot öltött Ábrahám életében, gazdagság formájában.  
Megyünk tovább az 1Mózes 28,4-hez. Itt azt olvassuk, hogy Izsák megáldja fiát, Jákóbot, 

mégpedig az ábrahámi áldással. Ha visszatekintünk az őseink életére, úgy nem ment el fiú 
vagy lány a háztól házasságot kötni, hogy az apai áldást ne kapta volna meg.  

1Mózes 28,4. 
4. És adja néked az Ábrahám áldását, tenéked, és a te magodnak teveled egybe; hogy 

örökség szerint bírjad a földet, melyen jövevény voltál, melyet az Isten Ábrahámnak adott. 
Most pedig nézzük meg, hogy a napjainkban hogyan működik az ábrahámi áldás!  
Galata 3,8–9. 14. 29. 
8. Előre látván pedig az Írás, hogy Isten hitből fogja megigazítani a pogányokat, eleve 

hirdette Ábrahámnak az Evangéliumot: Tebenned fognak megáldatni minden népek. 
9. Ekként a hitből valók kapnak áldást a hívő Ábrahámmal együtt. 
Egyértelmű, ugye? Hogy az ábrahámi áldások Krisztusban hozzánk tartoznak. Ugyanitt 

következzék a 14-es vers: 
14. Hogy az Ábrahám áldása Krisztus Jézusban legyen a pogányokon, hogy a Szellem 

ígéretét elnyerjük hit által. 
Mi pogányok voltunk. Három népcsoportot említ a Biblia: a zsidókat, az újjászületetteket, 

azaz a Krisztus Testét és a pogányokat.  
29. Ha pedig Krisztuséi vagytok, tehát az Ábrahám magva vagytok és örökösök az 

ígéret szerint. 
Tehát kijelenthetjük, hogy hozzánk tartoznak az ábrahámi áldások. Ez volt a harmadik 

áldás-fajta.  
�A következő a Római levél 8. fejezetében lesz, hogy Krisztusban mi szent örökséget 

kaptunk.  
Róma 8, 16–17. 
16. Ez a Szellem bizonyságot tesz a mi szellemünkkel együtt, hogy Isten gyermekei 

vagyunk. 
17. Ha pedig gyermekek, örökösök is, örökösei Istennek, örököstársai pedig Krisztus-

nak; ha ugyan vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt is dicsőüljünk meg. 
Itt nagyon fontos az örököstárs, vagy a társörökös szó. Ez azt jelenti, hogy együtt öröklő. 

Azaz nekünk is, hívőknek, ugyanaz jár, mint Jézus Krisztusnak. Ezt jelenti a társörökös vagy 
az örököstárs. A Krisztusban kapott áldások megint hozzánk tartoznak.  

(Az Úr kegyelméből van gyógyító kenet a bokára, ízületre és derékra. Deréktájra. A bal 
kézre is. Kiárasztjuk a gyógyulni vágyók felé!) 

�A következő áldás-fajta az Egyszerű fordításból a Példabeszédek 6,31-ben van. A 
hétszeres kártérítés, amikor a tolvajt – a Biblia az ördögöt tolvajnak nevezi – rajtakapjuk, 
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akkor visszakövetelhetjük a hétszeresét, Jézus nevében. Ki jön ki jobban a helyzetből? Hát 
mi, mert hétszer annyit kapunk vissza, mint amit ellopott tőlünk!  

Példabeszédek 6,31. Egyszerű fordítás 
31. Ha megfogják, mégis vissza kell fizesse, hétszeresen, még ha rá is megy minden 

vagyona.  
Itt az igei alapja annak, hogy a hétszeres kártérítést követelhetjük, ha az ördög lop tőlünk. 

Persze hittel kell ezt tenni.  
�Jön a túlcsorduló aratás a Márk 4,8-ban.  
Márk 4,8. 
8. Némely pedig a jó földbe esék; és ád vala növekedő és bővölködő gyümölcsöt, és 

némely hoz vala harmincannyit, némely hatvanannyit, némely pedig százannyit. 
És ugyanitt a 10,30-as. Ez a különbség abból adódik, hogy harminc, hatvan, vagy száz-

annyit, hogy mekkora a hitünk, mekkora az elfogadó hitünk.  
Márk 10,30. 
30. Aki százannyit ne kapna most ebben az időben, házakat, fitestvéreket, nőtestvére-

ket, anyákat, gyermekeket és szántóföldeket, üldözésekkel együtt; a jövendő világon 
pedig örök életet. 

Ezt a „szántóföld” szót megnéztem, mit jelent a görögben. Abban az időben a tanya, farm, 
majorság fogalmát jelentette, vagyis egy birtokon való gazdálkodást, ami hasznot termel. Ezt 
a mai értelemben át lehet vetíteni egy vállalkozásra, munkahelyre, vagy ami éppen most ak-
tuális. Mára az utolsó áldás az 5Mózes 8-ban a 17-18-as igeversekben található. Ide sorolható 
a fizetés, a nyugdíj, a maszekolás, hogy eladja valaki a tyúktojást, vagy amije éppen van.  

5Mózes 8,17–18. 
17. És ne mondjad ezt a szívedben: Az én hatalmam, és az én kezemnek ereje szerezte 

nékem e gazdagságot! 
18. Hanem emlékezzél meg az Úrról, a te Istenedről, mert Ő az, aki erőt ád néked a 

gazdagságnak megszerzésére, hogy megerősítse az Ő szövetségét, amely felől megesküdt 
a te atyáidnak, miképpen e mai napon is van. 

Tehát hívő emberek közül senki ne mondja azt, hogy hú, hát én ilyen erős legény vagyok, 
és én ennyit meg tudtam tenni! Hanem emlékezzen meg arról, hogy az Úr ad erőt a munka-
végzéshez, akár a munkahelyen, akár a ház körül, bármiben. Abból az erőből, amit Istentől 
kapunk, és elvégzünk valahol, valamilyen munkát, azért kapunk fizetést, vagy már nyugdíjat. 
Ez az utolsó pontja az áldások felsorolásának.  

Az anyagi áldás nem csak a jövedelmünktől függ, ezért nem szabadna figyelmen kívül 
hagyni a mennyei ellátást sem. Nagyon sok esetben a keresztények is csak a fizetésre, a nyug-
díjra, és az ilyen módon befolyt jövedelemre gondolnak és számítanak. De ez téves, mert 
ebből a felsorolásból, amit most így elég töményen elétek tárt az Úr, ebből látszik, hogy Isten 
áldásai milyen széleskörűek, és nekünk olyan Istenünk van, aki folyton-folytvást meg akar 
áldani bennünket.  

Nagyon érdekes dolog fog kiderülni a Zsoltárok 23-ból.  
Zsoltárok 23,5–6. 
5. Asztalt terítesz nékem az én ellenségeim előtt; elárasztod fejem olajjal; csordultig 

van a poharam. 
6. Bizony, jóságod és kegyelmed követnek engem életem minden napján, s az Úr házá-

ban lakozom hosszú ideig. 
A „csordultig van a poharam” jelenti a bőséget, de eredetileg abban az időben, amikor 

valaki hosszú útról betért valahova vendégségbe, akkor a haját, a fejét megkenték frissítő 
olajjal, ezért írja, hogy csordultig van a fejem olajjal. Tehát ezt is lehet érteni alatta, meg az 
isteni túlcsorduló ellátást. Itt van egy pohár, és a házigazda megkérdezi, hogy kérsz-e üdítőt 
vagy vizet, és elkezdi tölteni, akkor gyakran mi azt mondjuk, mikor félig van a pohár, hogy 
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köszönöm, elég! De Isten nem ilyen. Isten tölti, hogy tele legyen a pohár. Még tölti, hogy a 
tálca is tele legyen, és még mindig tölti, hogy kifolyjon a padlóra, és még mindig tölti, hogy 
kifolyjon az udvarra, majd az utcára, a szükségben lévők számára. Tehát Isten ilyen hatalmas 
módon akar megáldani.  

Ebben a Zsoltárok 23-ban két szó héber jelentését néztem meg! Az egyik a „jóság”, azt 
jelenti, hogy termékeny, gazdag, jövedelmező, jólét és áldások. A „követnek” héber szó 
jelentése pedig az, hogy a nyomodban van, üldöz, kerget, kísér, és együtt jár veled. Ha ezt a 
megfogalmazást az áldásokhoz kapcsoljuk – mert a jóság egyik jelentése az áldások –, akkor 
az áldások a sarkadban vannak, az áldások követnek téged. Az áldások mondhatni így, 
humorosan, hogy üldöznek téged, és a nyakadba akarnak ugrani. De mi sokszor ezt nem 
vesszük észre, és nincs meg a megfelelő képzelőerőnk ahhoz, hogy átvegyük, vagy nincs meg 
a megfelelő bibliai ismeretünk ahhoz, hogy birtokba vegyük. De a valóságban, ha ezt a 
Zsoltárok 23-at alaposabban tanulmányozzátok, erről szól, hogy az áldások bennünket kísér-
nek, üldöznek, kergetnek, és ránk akarnak csimpaszkodni. Csak rajtunk múlik, hogy ezt el 
tudjuk-e fogadni.  

2. Hogyan vehetjük át az áldásokat?  
A Bibliában rögzített áldások függetlenek a körülményeinktől, ezt nagyon szeretném ki-

hangsúlyozni. Például egy hajléktalan éppen olyan áldott Krisztusban, mint mi. Vagy egy 
milliárdos, mert ezt mondja Isten Igéje az újjászületett hívőkről. Isten áldásai hozzánk 
tartoznak, függetlenül a pillanatnyi helyzetünktől, mert papírunk (írott Igénk) van róla. Itt van 
megírva, ebben a könyvben, a Bibliában. Hogyan vehetjük birtokba Isten áldásait?  

Első dolog: hittel. Kell elfogadó hit, és a „most hitet” kell gyakorolnunk, mert a most hit 
az, amivel meg tudjuk ragadni abban a pillanatban. Ez az első. 

A második dolog: a hitünket meg kell cselekedni, és erről mondok bibliai példákat.  
A harmadik dolog: a képzelőerő. Anélkül nem működik az egész. Tehát látnunk kell, hogy 

hová akarunk eljutni. Látnunk kell, hogy mit akarunk megragadni. Mostanában a pesti 
tanításokban is szó van erről, elég gyakran.  

Mondok egy konkrét példát: Gloria Copeland fogyni akart, többször is nekiállt, de nem 
sikerült. Amíg a képzelőerejével nem látta magát karcsúnak, nem működött a dolog a számá-
ra, ugyanis mindig visszahízott, mert ő a lelki szemeivel ducinak látta magát, és amikor 
kialakult benne a belső kép a karcsúságról, onnantól kezdve működött a fogyás. Ezt az 
alapelvet használhatjuk a gyógyulásra, az anyagiakra, és az élet minden területére. Tehát 
előbb látnod kell magad abban a helyzetben, amit szeretnél elérni, és ez egy belső kép, ezt 
csak te tudod magadnak kialakítani úgy, hogy az Igén elmélkedsz. Ahogy hallottam a 
vasárnapi tanításban, egy gyerek helyett nem tudjuk felfújni a rágógumit, azt mindenkinek 
magának kell megtanulnia, hogyan működik. A belső képet is mindenkinek magának kell 
tudni kialakítani, az Igén való elmélkedéssel.  

Istent érdeklik az anyagi körülményeink. Ő meg akarja sokszorozni a földi javainkat, és 
meg akarja védeni a javainkat, de ezt csak akkor tudja megtenni, ha szabad utat engedünk 
Neki, azaz átadjuk Neki az életünket, problémáinkat, hogy Ő hozza rá a megoldást. Javaslom, 
hogy már akkor fejleszd ki a hitedet az áldásokban, amikor jól mennek a dolgok, és nem 
akkor, amikor völgymenetben vagy.  

A hitünk kifejlesztéséhez két fontos dologra van szükség. Rendszeresen hallgassuk az Igét, 
Isten Igéjét, mert így ébred hit a szívünkben! A másik pedig az, hogy elmélkedjünk az Igén, 
elmélkedjünk az áldásokon, amit Isten megígért. Ha jól emlékszem, a Bibliában Istennek 
hétezer ígérete van a számunkra. Válogathatunk belőle. Ha az Ige szerint élsz, akkor az ördög 
nem tud sarokba szorítani, mert Isten megdorgálja, más szóval megszidja, rendre utasítja a 
tolvajkodó ördögöt az életedben. Most pedig bibliai példák következnek, hogy alá is tudjuk 
támasztani mindezeket.  

3. Bibliai példák 
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3/a. Dávid király – Ő elhívást kapott Istentől arra, hogy Isten népét vezesse. Dávid meg-
értette, hogy részese az áldásoknak, mint Ábrahám leszármazottja.  

Zsoltárok 67,1–3. 
3. Isten könyörüljön rajtunk és áldjon meg minket; világosítsa meg az Ő orcáját raj-

tunk. Szela. 
2. Hogy megismerjék e földön a Te utadat, minden nép között a Te üdvösségedet. 
3. Dicsérnek téged a népek, oh Isten, dicsérnek téged a népek mindnyájan. 
Dávid imája utal az ábrahámi szövetségre. Ő itt valójában azt mondja, hogy Ábrahám 

magva vagyok, ezért jogom van Isten áldásaihoz, és áldj meg engem, Atyám, Ábrahám 
magjaként! Dávid értette, hogy mit jelent Ábrahám Istennel kötött szövetsége, és milyen 
felelőssége van ezzel kapcsolatban, ugyanis az áldásokkal kapcsolatos ismeretet nekünk el 
kell juttatni a népekhez. Erre mondja a Biblia a Márk evangélium végén, hogy hirdessük az 
Evangéliumot minden teremtésnek. Erre mindannyiunknak van elhívása, ami időnként, vagy 
esetenként áldozattal jár. Én például most azt vettem az Úrtól, és ezért legutóbb plusz példány 
Örömhíradót vettem Pesten, hogy ezt osztogassam. Az ismeretségi körömben vannak új em-
berek, és nekik úgy adom át, hogy „elfogad tőlem egy főszerkesztői tiszteletpéldányt?” Egy 
református lelkész is elfogadott egy példányt, és meglátva azt mondta, hogy jaj, de szép neve 
van az újságnak! Örömhíradó – így, egy szóban írva? Ez fantasztikus! A nyomda sehol sem 
dolgozik ingyen, tehát egy bizonyos befektetésre van szükségünk, hogy a szükséges szóró-
anyagot magunkkal tudjuk vinni, és tudjuk osztogatni. Kivéve, ha a pásztor nem ingyen adja, 
mert akkor ő magvetésként szétoszthatja a nyájának. De nemcsak az Örömhíradóra igaz ez, 
hanem majd lesz asztalinaptár, aztán kártyanaptár is, vagy bármilyen szóróanyag.  

Zsidó 11,6. 
6. Hit nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni; mert aki Isten elé járul, hinnie kell, 

hogy Ő létezik és megjutalmazza azokat, akik Őt szorgalmasan keresik.  
Itt az Ige végére szeretnék most koncentrálni, hogy Isten valóságosan meg akar áldani, 

valóságosan is meg akar jutalmazni, és az áldás célja egyrészt az, hogy az elhívásodat be tudd 
tölteni, mert mindenkinek van elhívása, nem csak a pulpitus mögötti elhívás létezik. Ahogy itt 
hallottam közöttetek, hogy van kártyaosztogatás úton-útfélen, meg beszélgetés.  

Fontos, hogy áldáscsatorna legyünk mások felé. Nemrégen parkoltam a Vásárcsarnoki 
parkolóban, és ott van egy hölgy hátizsákkal, és megismert, hogy maga a lelkész, ugye? 
Magától kaptam a naptárt, még valamikor az év elején? Persze tartja a markát, mert… Hát jó, 
kapott pénzt is, meg újabb kártyákat is. Ezek az áldozatok, amelyeket felvállalunk, ezekből a 
szóróanyagokat beszerezzük, kifizetjük. Ezek életmentők lehetnek. Olyan értelemben élet-
mentők, hogy betegségből tud meggyógyulni valaki hit által, vagy pedig meg tud menekülni a 
pokoltól, mert befogadja az Úr Jézus Krisztust.  

3/b. Az özvegyasszony története – Ez majd a 2Királyokban lesz, az Egyszerű fordításból. 
Volt egy asszony, akinek meghalt a férje, aki sok adósságot hagyott maga mögött. Ettől az 
özvegyasszony kétségbe esett, mert a gyermekeit el akarták vinni rabszolgának, hogy így 
törlesszék a tartozást. Ezt az özvegyet fojtogatták az anyagi korlátok, a kilátástalanság. 
Fölmerül a kérdés, hogy van-e olyan helyzet, amikor nem látsz kiutat arra, hogyan tudnád 
áttörni például az anyagi korlátaidat? Akkor itt következik egy valóságos történet: 

2Királyok 4,1–7. Egyszerű fordítás  
1. Történt egyszer, hogy a próféták közösségéből az egyik próféta meghalt. Az özve-

gye Elizeushoz fordult, és elpanaszolta: „Uram, tudod, hogy a férjem, a te szolgád tisz-
telte és félte az Örökkévalót. Azonban meghalt, és adósságot hagyott ránk. A hitelezője 
pedig most a két fiamat akarja elvinni, hogy adósrabszolgái legyenek, mivel nem tudom 
kifizetni a férjem tartozását.” 

2. Elizeus ezt kérdezte: „Hogyan tudnék segíteni rajtatok? Mi van a házadban?” 
„Nincs egyebem, csak egy korsó olaj” – válaszolta az asszony. 
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3. „Jól van – mondta Elizeus –, akkor menj haza, és kérj kölcsön a szomszédaidtól 
mindenféle üres edényeket, amennyit csak tudsz! 

4. Azután zárkózz be a házadba a fiaiddal együtt, és töltsd meg az üres edényeket a 
korsódból! Amelyik megtelt, azt állítsd félre.” 

5. Az asszony így is tett. Bezárkózott a fiaival együtt, akik a keze alá adogatták az 
edényeket, ő meg sorra megtöltötte valamennyit. 

6. Amikor már mind megtelt, mondta a fiának: „Add ide a következő üres korsót!” 
Nincs több, már mind megtelt” – felelte az. Ekkor a korsóból sem folyt tovább az olaj. 

7. Az asszony ekkor visszament az Isten emberéhez, Elizeushoz, és elmondta, mi tör-
tént. Ő pedig ezt tanácsolta: „Eredj, add el az olajat, és fizesd ki a tartozást. Ami marad, 
abból meg élhettek a fiaiddal együtt.” 

Ez a bibliai történet hét alapelvet tartalmaz, és ezt részletesen szeretném elmondani nektek, 
hogy tudjátok alkalmazni az életetekben. Ebben az esetben Isten Elizeust használta fel arra, 
hogy természetfölötti áldás jöjjön létre az özvegyasszony életében. Azt tudni kell Elizeusról, 
hogy Illés próféta tanítványa volt. Amikor Illés elragadtatott a mennybe, akkor az volt a 
kívánsága Elizeusnak, hogy Illés kenetének kétszeresét kapja meg, és Isten ezt meg is adta 
neki. Ha összeszámoljuk a természetfölötti csodákat Illés és Elizeus életében, akkor Elizeus 
szolgálatában kétszer annyi csoda történt. Ahhoz, hogy létrejött ennél az asszonynál egy 
természetfeletti áldás, kellett hozzá az özvegy hite, a hit cselekedete, és az a belső kép, amit a 
képzelőerejével kialakított. Ezt csak a sorok között lehet látni, de enélkül nem működik.  

�Az első alapelv: Ne rémülj meg a körülményeidtől!  
Elizeus először mit tett? Vigasztalta és buzdította az özvegyet. Egyébként is tudjuk, hogy 

nem a félelem szellemét kaptuk Istentől, ezt írja a 2Timótheus 1.7, otthon megnézhetitek 
majd. De az ördög megpróbál félelmet suttogni az elmédbe, például a hiánnyal kapcsolatban, 
vagy az egészségeddel kapcsolatban. Isten Igéje viszont azt mondja, hogy ne félj a körül-
mények miatt. Isten, amikor jön hozzánk vagy küld egy angyalt, mindig azzal kezdi, hogy ne 
félj. Isten megadja a kimenekedés útját. Ha szükséges, akkor újabb kapukat nyit a számunkra. 
A nehéz időkben is higgy Isten Igéjében, hogy az igaz, és beteljesedik az életedben!  

�Második alapelv: Pontosan fogalmazd meg a kéréseidet!  
Egy történettel kezdem. Volt egy újjászületett nő, aki szerette volna, hogy a szeme meg-

gyógyuljon, és elkezdett hitmegvallást tenni: Elhagyom a szemüvegemet! Elhagyom a szemü-
vegemet! De a pontatlan hitmegvallás alapján nem a szeme gyógyult meg, hanem elvesztette 
a szemüvegét. Tehát pontosan meg kell fogalmazni, hogy mit akarunk. Elizeus is megkérdezte 
az özvegyasszonyt, hogy mit akar. Igazából arra kényszerítette őt, hogy pontosan fogalmazza 
meg az óhaját. Neki az volt az óhaja, hogy ki tudja fizetni az adósságot, és gyerekeit ne 
vigyék el rabszolgának. Te is pontosan meghatározva mondd el Istennek, hogy mi a kérésed, 
ne így, mint a szemüveges asszony.  

Egy másik példát is említek. Volt egy hajadon leány, aki nagyon szeretett volna férjet 
magának, és ebben nagyon határozott volt. A következő volt a hitcselekedete: elment az üzlet-
be, vett egy férfinadrágot, betette a szobájába és a következő hitmegvallást mondta: Uram, 
hiszem, hogy megtöltöd ezt a nadrágot! Kicsit humoros, tudom, de ez volt az ő hitcselekedete. 
Az a lényege, hogy Isten adjon neki egy férjet. Istent nem zavarja, ha mi imában pontosan 
megfogalmazzuk a kéréseinket.   

�Harmadik alapelv: Mérd fel, és készíts egy listát, hogy mid van!  
Elizeus kérdésére az özvegy azt felelte, hogy nincs semmim. Aztán kapcsolt, hogy mégis 

csak van valamim, van egy kevés olajom! Mindössze egy korsó olajjal rendelkezett, de ennyi 
elég is volt a természetfeletti áldáshoz, ugyanis Isten megsokszorozta azt a keveset. Van egy 
dal, amelyik azt mondja: a kevés is sok, ha abban benne van Isten! Gondoljatok a kenyér-
szaporításra. Isten tőlünk is megkérdezi, mid van, amit még nem használtál fel? Mi van 
benned? Egy dal, aminek még nem írtad le a kottáját, vagy egy könyv, aminek még nem írtad 
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le a szövegét, vagy egy ötlet, amit csak félretoltál? Ahogy írtam a tanítást, az Úr emlékeztetett 
arra, hogy nemrég indult el a börtönszolgálatban a Levelező Szolgálat. Volt bennem egy 
szikra, egy isteni ötlet, elmondtam elöljáróinknak, és megvalósult. Nem tettem félre, hanem 
azt a kis ötletet, azt a kis szikrát alkalmaztam, elmondtam a megfelelő embereknek, akik 
rábólintottak, és segítették ennek a megvalósítását. A héten már érkezett egy válaszlevél, mert 
már működik. Még nem nagy számmal egyelőre, de működik már ez a levelező szolgálat. Azt 
írta egy férfi, hogy ő két éve senkivel nem volt kapcsolatban, és nagyon hálás ezért a szolgá-
latért. A családja elhagyta, nem foglalkoznak vele. Nem csak magára gondol, hanem a többi-
ekre is, mert nagyon sok ilyen ember van még, akinek nagy áldás egy levelező szolgálat. 
Akinek a család nem tud segíteni pénzfeltöltéssel telefonáláshoz, kapnak hivatalból havi öt 
percet, de hát az édeskevés ahhoz, hogy egy kapcsolatot fönn lehessen tartani. Ez a férfi 
nagyon hálás azért, hogy ez a szolgálat létrejött. Az Úr felszólít mindannyiunkat, hogy 
készítsünk egy listát, hogy mi áll a rendelkezésünkre, és hasznosítsuk azokat.  

�Negyedik alapelv: Kezdj el vállalkozni azzal a kevéssel, amid van!  
A vállalkozás szót majd meg fogjátok érteni, hogy miért ezt használtam. Ha jelképesen  

van egy korsó olajad, akkor gyűjtsél be üres edényeket, mert Isten áldást akar adni mellé. Két 
példát fogok mondani. Ószövetségi példákkal kezdtük a Bibliából.  

Ezek most újszövetségi példák lesznek a mai időkből, ami bizonyítja azt, hogy Isten Igéje 
működik. Volt egy nagyapa, aki Európából átvándorolt az Egyesült Államokba, még a múlt 
században. Mire odaért, a pénze elfogyott, nem volt semmi vagyona, a rokonok segítettek 
neki eljutni az olajmezőkre, hogy munkát kapjon. Dolgozott, vett egy lovat, mellé egy kocsit. 
Egy forró nap hazafelé menet a lova egy puha talajba belelépett. Igazából a lova felfedezett 
egy forrást, egy hűs vizű ártézi forrást. Úgy cselekedett, mind az özvegyasszony. Minden 
edényt elkért a szomszédoktól, ezeket mind megtöltötte friss, hűs vízzel. Elvitte az olaj-
mezőre, és eladta, ahol volt kereslet rá. Ez a kis lehetőség nagy áldást hozott a számára. Isten 
azt akarja, hogy használd ki a rendelkezésedre álló lehetőséget, hogy Ő azt meg tudja áldani.  

A második példa – erről majd meg fogunk nézni egy kétperces videót a tanítás végén. Van 
egy Ilona nevű magyar születésű hölgy, aki Alaszkában él, és a Levelező-listánknak már 
nagyon-nagyon régóta a tagja. Lehet, hogy a kezdetektől fogva. Amikor kiment, vagyontalan 
volt, de Istentől kapott egy ötletet. Ajándéktárgyakat kezdett el készíteni rénszarvas drazséból, 
magyarul rénszarvas ürülékből. Isten úgy megáldotta a kezének a munkáját, hogy olyan nagy 
kereslet lett az ajándéktárgyai után, hogy Isten ezáltal meggyarapította őt. Van egy háza, 
amiben lakik, és van egy másik, amit kiad. A harmadikat már eladta.   Tehát Isten áldását 
lássátok meg, hogy a lehetetlenből, a semmiből Isten mit tud előhozni. Kicsit hasonlatos ez az 
olajhoz, mert az is megsokszorozódott. Most mit gondolnánk, hogy a rénszarvas ürülék mire 
jó? Hát a kertbe, mezőgazdaságba. De ezzel Isten megáldotta Ilonát. 

�Az ötödik alapelv: Kezdd el használni amid van!  
Az özvegynek nem volt sok mindene, de amíg használta azt a kevés olajat, addig folyt az 

áldás. Viszont amíg nem kezdte el azt kitölteni, addig nem áradt ki az áldás. Amíg nem 
kezdett el hitben cselekedni, addig nem történt semmi. Számára az egy hitcselekedet volt, 
hogy a próféta szavára az olajat elkezdte kitölteni sok-sok edénybe. Az özvegy bő áldást 
kapott a mennyből. Te is kezdd el használni azt, amid van, még ha kevésnek is tűnik az, ami a 
birtokodban van!  

�A hatodik alapelv: Lásd meg, hogy Isten már megáldott téged!  
Az özvegy először nem ismerte fel, hogy a kevés olajban mekkora áldás volt a birtokában. 

Te is használd azt hittel, amid van, Isten kegyelméből! Bízz Istenben, hogy hatalmas áldást 
fogsz látni az életedben. 

�A hetedik alapelv: Ismerd fel, hogy áldás van a birtokodban!  
Ismerd fel, hogy te már áldott vagy Krisztusban. Az Igét már elolvastuk az előbb, hogy az 

ábrahámi áldások Jézus Krisztuson keresztül hozzánk tartoznak. Isten már megáldott téged 
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minden mennyei áldással a Jézus Krisztusban, hogy korlátok nélkül élhess, és korlátok nélkül 
szolgálhasd az Urat. Ez akkor is a tied, ha még nem látod, mert az Ige ezt írja. Papírunk van 
róla, itt van a Biblia lapjain. Bizony, vannak szolgálatok, ahol a szűk anyagi helyzet miatt 
nem tudnak úgy kiteljesedni, és azt a munkát elvégezni, amit Isten rájuk bízott. 

Összegzésképpen három gondolat, amit érdemes magunkban forgatni. Mit akarsz, hogy az 
Úr cselekedjen veled? Mi van a birtokodban? Tréningezd a hitedet, cselekedj a hited alapján! 
A cél képe legyen a bensődben a képzelőerőd által! A képzelőerő működtetését Ábrahámhoz 
tudom hasonlítani. Először is Ábrahám és Sára gyermektelenek voltak, aztán már idősek 
lettek – kilencven és száz évesek, amikor Isten megígérte nekik, hogy lesz gyermekük. De 
még huszonöt évig vártak rá! Ahhoz, hogy a képzelőerőt meg tudja ragadni Ábrahám, Isten 
kivezette őt a csillagos ég alá, és megmutatta, hogy ilyen számtalan utódod lesz, mint a 
csillagok száma. Ha megnézzük a föld népességét, valóban annyi lett Ábrahám utódja. Ami-
kor Ábrahám elbizonytalanodott, akkor fogta magát, kiment, és megnézte a csillagos eget. Jaj, 
hát nekem Isten ezt ígérte, hát akkor meglesz! Tehát a képzelőerő nagyon fontos, és Ábrahám 
esetében is kellett, hogy működjön. 

1Krónika 28,20. Egyszerű fordítás (részlet)  
20. „Fiam, légy erős és határozott, és fogj hozzá és fejezd is be ezt a munkát! Ne félj, 

és ne hagyd magad elbizonytalanítani, mert Istenem, az Örökkévaló Isten veled van! Ő 
nem hagy el téged, sem nem hagy cserben.” 

Tehát nagyon fontos a határozottság, és nem szabad elbizonytalanodni. Ámen. Hiszem, 
hogy áldás volt és lesz a jövőben a számotokra ez az üzenet. Köszönöm a lehetőséget! 

Horváthné Éva:  
Köszönjük szépen a tanítást! Ahogy saját magamat is, mindenkit szeretnék arra buzdítani, 

hogy ezt a képzelőerőt használjuk! Ez nagyon fontos, hogy az ember el tud valamit képzelni a 
szellemi szemével, a belső képpel. Tehát ne a saját elgondolásunk szerint képzeljük el, ho-
gyan szeretnénk abból a helyzetből kimenekedni, hanem egy belső bizonyosság, egy belső 
kép legyen előttünk, hogy igen, én el fogok odáig jutni, vagy meglesz az nekem. Nagyon 
fontos, ez mind meg van írva. Mert Isten megígérte, és ez a reményben van meg. A remény 
egy jövő idő. Ha el tudod képzelni a bensődben, hogy a képzelőerő egy isteni dolog, akkor 
nem kell félned, ha meg kell lépned valamit. Ha meg akarsz szabadulni valamitől, vagy bármi 
más van az életedben, akkor ne félj meglépni!  

Fontos az, hogy ne tartsanak minket se a munkahelyen, se a családban, sem sehol kordá-
ban. A te életed a te életed. Isten rendelkezik az életeddel, ha odaadtad magad neki. Nagyon 
fontos ez, hogy nem szabad engedni, mert teneked is van életed, akár családban vagy, akár 
munkahelyen. Nem szabad hagyni, hogy leuraljanak bennünket. Saját életünk van! Az Úr 
minket kedvesnek talál, mi a kincsei vagyunk, értékes emberek vagyunk. A minap mondtam 
egyik fiatal srácnak, hogy te egy értékes ember vagy! Azt kérdezte, hogy én? Igen, te Isten 
előtt egy értékes ember vagy. Ő alkotott téged, Ő teremtett téged és te egy értékes ember 
vagy! Nem akarta elhinni. Tehát mi értékesek vagyunk, az Ő gyöngyszemei vagyunk. Meg 
van írva Isten Igéjében. Buzdítanak az Igék, hogy lépj, légy bátor! Ezeket az Igéket elő kell 
szedni, és ezen el kell gondolkodni. Szela jelentése: gondolkodjunk el rajta! Mélyedjünk el 
benne, nagyon fontos. Változás fog jönni az életünkben, ez biztos. Mert Isten megteszi, amit 
meg kell tennie. 

Drága mennyei Atyánk, hálákkal teljes a szívünk Feri pásztorért. Köszönjük az ő életét, a 
családja életét. Köszönjük, és megáldjuk az egységet a házasságában. A házassági évforduló-
juk alkalmából köszönjük az ő életüket. Megáldjuk ezt az egységet. Hosszú élettel elégít meg 
titeket az Úr, a Jézus nevében. Békességgel, örömmel és szent egészséggel viszitek végig az 
életeteket, Jézus nevében. Köszönjük a mennyei Atyának a szolgálatodat! Köszönjük, hogy az 
Úrnak szentelted az egész életedet, az idődet és mindenedet. Köszönjük ezt az Úr Jézus 
Krisztusnak, hogy így megérintette a te szívedet, ami kinyílt a számára. Köszönjük, mennyei 
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Atyám! Áldunk, dicsérünk, magasztalunk. Köszönjük, Feri, a segítő szívedet, hogy akárki 
fordul hozzád, te mindig segítesz neki, a Jézus nevében. Köszönjük, hogy az Ige élő és ható 
számodra, és a szívedig hatol. Köszönjük, mennyei Atyám, hogy megtartod őt egészségben, 
békességben továbbra is, a Jézus nevében. A lányokat is megáldjuk Jézus nevében. Egész-
séget, hosszútűrést, kitartást szólítunk a munkájukra, az életükre, a Jézus nevében. Köszönjük, 
hogy a megoldások mindig helyreállnak az életetekben, ahogy most is. Köszönjük az éle-
teiteket! Megáldjuk az ellenségeiteket, a Jézus nevében, mert azok meghajolnak az Úr előtt. 
Köszönjük, mennyei Atyám, a Jézus drága, szent nevében. Ámen. 

Bor Ferenc:  
Megáldjuk a pásztorotok életét. A helyi gyülekezet pásztorának az életét, a családját, a 

hozzátartozóit. Megáldjuk a kezük minden munkáját, a Jézus nevében. Minden szükséget 
betöltöttnek nevezünk, az anyagi szükséget, az idő szükséget. Köszönjük, hogy szent egész-
ségben élhetnek a kegyelmed által. Köszönjük, Atyám, a helyreállító és a megtartó kegyelme-
det, mert Te a szent védelmed alatt elrejted őket az ellenség szemei elöl. Köszönjük, Atyám, 
hogy bátorságot, erőt adsz az elhívásának a betöltéséhez. Mindig te adod a szavakat a szájába, 
hogy azt szólja, Atyám, ami a Te akaratodban van. Egységet prófétálunk a gyülekezet felett. 
Egységet prófétálunk a családi kapcsolatok felett. És a helyreállítást, Atyám, mert Te vagy a 
helyreállításnak a specialistája, a Jézus nevében. Ámen. 

Egy bizonyságot mondok még: Sógornőm fia itt járt. Győrben lakik, egyetemen tanít. 
Ritkán látjuk egymást, mert inkább csak telefonálunk. És azt mondta nekem, hogy hát te 
olyan fiatalos vagy, nincs egy ránc az arcodon. Ő meg tizenvalahány évvel fiatalabb és ráncai 
vannak. Megkérdezte, hogy milyen krémet használok, hogy nem vagyok ráncos? Nem tudtam 
akkor a választ megadni, de később azt a választ adta az Úr, hogy ez a dzóé életnek a követ-
kezménye. Mert a görög erre mondja, hogy isteni fajta élet. A dzóé életnek a következménye. 

Horváthné Éva:  
Az embereknek csak a földi életük során van lehetőségük megtenni, hogy újjászülessenek. 

Olvastuk a gazdag és Lázár nevű ember történetében, hogy fontos, hogy ezt megtegyük, mert 
nincs átjárás a mennyország és a pokol között. Nem lehet átimádkozni a pokolból az illetőt a 
mennyországba. Fontos ezt tudni, hogy a kettő között nincs átjárás. Ezért dicsőséget adunk az 
Úrnak, és megvalljuk a mai napon Jézust Urunknak. A mai napon újra el fogjuk imádkozni. 
Azt mondja a Róma 10,9-10. Ige, hogy mert ha te a száddal vallást teszel az Úr Jézusról, és a 
szívedben hiszed, hogy Isten föltámasztotta Őt a halálból, akkor üdvözülsz. Mert szívvel 
hiszünk a megigazulásra, és szájjal teszünk megvallást az üdvösségre. Ámen. Szükség néktek 
újonnan születnetek, ahogy Jézus mondta. Drága mennyei Atyám, eléd jövünk ezzel a 
gyönyörűséges imádsággal, ami Pál apostol imája. Hiszem, hogy Jézus Isten Fia. Hiszem, 
hogy Jézus meghalt az én bűneimért, a Biblia tanítása szerint. Hiszem, hogy Jézus feltámadt a 
halálból az én megigazulásomért. Kérlek, Jézus, legyél az én Uram! Legyél az én Megváltóm! 
Legyél az én Gyógyítóm! Jézus, Te vagy az én Uram! Te vagy az én Megváltóm! Te vagy az 
én Gyógyítóm! Én meg vagyok váltva, örök életem van Krisztusban, mert újjászülettem 
Krisztusban. Az Ő vére tisztára mosott, megtisztított minden bűntől. Ez az igazság, mert Isten 
Igéje igazság. Köszönöm Neked, drága Jézusom! Ámen.       

 

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

 


